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PSK bestyrelsesmøde 

REFERAT 
Dato : 2-10-2019 
Tid : 18:00 
Slut kl. : 22:15 
Sted : Dambæks Havehus 
 
Deltagere : 6 
Karin Hultfeldt (KH), Lars B Rasmussen (LBR), Asger Buntzen (AB), Per Vesterholm (PV), Jesper 
Olsen (JO), Bjarne E. Jørgensen (BJ). 
 
Afbud: Maj-Britt Pedersen (MP), Per Johansen (PJ), Gæst: Christian Fink-Jensen 
______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 26-8-2019. 
3. Sejlerskolen (BJ)     
4. Regnskab og budget. (JO) 
5. Aktivt Liv ved Fjorden. (KH) 
6. Udvikling af havnen (PV-PJ). 
7. Strategi udvikling PSK (KN-PV). 
8. Status på udvalgene Surf og Bådejer. (PV-JO). 
9. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsemøde.      
10. Eventuelt 

 
 

Ad. 1 
Godkendelse af dagsordenen 
Ad. 2 
Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 26-8-2019 godkendt på Mail. 
Ad. 3.  
”Hej Christian  
Har du mulighed for at deltage i bestyrelsemødet på onsdag kl. 18:00 i Dambæk? 
Bestyrelsen vil gerne høre, hvordan status er i udvalget, og drøfte lån af skolebåden mod eventuelt symbolsk betaling - 
samt hvem skal kunne låne den?” 
 
Christian havde meldt afbud forud for mødet pga. arbejde. BJ repræsenterede Sejlerskolen i stedet. 
Sejlerskolen havde udarbejdet et oplæg til regler for, hvorledes skolebåden eventuelt kan udlånes/udlejes i juli måned, 
når Sejlerskolen holder ferie. Der var en drøftelse af oplægget, og det blev besluttet at enkelte punkter kræver ændringer 
og præciseringer. BJ tager oplægget med tilbage til Sejlerskolen, som udarbejder et revideret forslag til bestyrelsen. 
 
I øvrigt kunne BJ informere, at der er godt gang i Sejlerskolen. Der er allerede nu tilmeldt 10 elever til informationsaf-
ten til navigation. Sammenholdt med de 6-7 nuværende elever til praktisk sejlads, vil der således være en risiko for, at 
sejlerskolen bliver overtegnet, når forårets sejladser starter. I så fald bliver det nødvendigt at oprette en venteliste. 
 
Ad. 4.  
Regnskab, budget for 2019 og medlemsstatus  
Medlemsstatus d. 22/1: 163 aktive, 33 støttemedlemmer 6 juniorer og 4 vinterbadere = 206 medlemmer i alt. 
Medlemsstatus d.   4/3: 165 aktive, 33 Støttemedlemmer 6 juniorer og 4 vinterbadere = 208 medlemmer i alt. 
Medlemsstatus d.16/4: 167 aktive, 33 Støttemedlemmer 6 juniorer og 4 vinterbadere = 210 medlemmer i alt. 
Medlemsstatus d.19/5: 159 aktive, 33 Støttemedlemmer 6 juniorer og 4 vinterbadere = 202 medlemmer i alt. 
Medlemsstatus d.26/8: 156 aktive, 33 Støttemedlemmer 8 juniorer og 4 vinterbadere = 202 medlemmer i alt. 
Medlemsstatus d.2/10: 155 aktive, 32 Støttemedlemmer 8 juniorer og 4 vinterbadere = 199 medlemmer i alt. 
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Der er blevet ryddet fuldt op i restancerne. 
Ingen signifikante afvigelser ift. budgettet. 
 
Værdipapirbeholdingen ser rigtig fornuftig ud. Der er oplevet relativt store stigninger i løbet af 2019. 
 
Ad. 5.  
 
Status Aktivt Liv ved Fjorden. 
KH deltager i møderne, når det er muligt. 
Der er indkøbt meget grej, som vi er velkomne til at benytte. 
 
Ad. 6. 
Status på udviklingsplanen af Præstø Havn. 
 
Planen har været lagt frem i Bio Bernhard, hvor det har været muligt at drøfte den med planarkitekten. PV har benyttet 
lejligheden. Det er blevet bemærket og vel modtaget i VK, at PSK forholder sig positivt til projektet. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med forberedelse af høringssvar. 
 
Ad. 7. 
KH præsenterede et flot udkast til et dokument, som opsamler status og beslutninger på PSK’s udviklingsarbejde, der 
bl.a. er blevet til i samarbejde med Henrik Tang fra DS. Mange ønskede tiltag kræver stadig ejerskab og handling. Be-
styrelsen vil derfor indkalde udvalgsformændene til møde den 21/11 kl. 18:30, hvor der samtidig vil blive lejlighed til at 
drøfte næste års budget. 
 
Med baggrund i oplægget fra Johanne på sidste bestyrelsesmøde, om rekruttering og fastholdelse af frivilige, vil KH 
undersøge muligheden for at afholde en workshop med firmaet www.ingefair.dk 
 
For at øge PSK´s synlighed ved arrangementer og aktiviteter, blev det drøftet at indkøbe mobile bannere/flag med logo 
(”beachflag”). KH undersøger muligheder og priser. 
 
Ad. 8. 
Bådejerudvalget har etableret sig. 
 
Der er indkøbt højtryksrensere, oliesugere, olietænger og topnøglesæt. 

Grejet bliver opbevaret i et rum i Det Røde Pakhus. Hvis du vil låne noget af klubbens materiel, så  kontakt: 

Per Nielsen på 42 44 31 50 og få koden til låsen. 

Lars Christian Smith fra Sejlerskolen vil gerne hjælpe til med at starte windsurfing op. Han vil kontakte Chris for at 
koordinere. BJ taler med Lars. 
 
Ad. 9. 
Næste bestyrelsesmøde d.10/12 kl. 18:00. PV står for maden 
 
Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsesmøde: 
Arbejdsdage – Hanne står for bespisningen. 
Standernedhaling – PJ holder talen, da PV er fraværende på dagen. 
 
Ad. 10. 
Eventuelt: Enkelte nye medlemmer i Sejlerskolen har ytret mangel på information ved indmeldelse. Der er udarbejdet 
en ”velkomstpakke”, som PV er ansvarlig for at dele ud. 
 
Henvendelse fra efterkommer af Hr. Dambæk, som oprindelig skænkede huset til PSK, om at leje ifm. konfirmation til 
april. JO svarer, at huset ikke er tilgængeligt på dagen pga. øvrige aktiviteter. 
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KONTAKTINFORMATION 
Navn Funktion Ansvar E-mail Mobil 
Per Vesterholm Formand  pvras@icloud.com 42 17 06 71 
Per Johansen  Næstformand PSK Byg elkafarpjo@gmail.com 30 16 18 71 
Jesper Olsen Bestyrelsesmedlem Kommunikationsudvalget jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 
Asger Buntzen Bestyrelsesmedlem PSK Byg hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 
Maj-Britt Pedersen Bestyrelsesmedlem Kommunikationsudvalget, Tur-

udvalget, Klubtøj, standere mm. 
Majbrittlundp1@gmail.com 40 30 51 15 

Lars B Rasmussen Bestyrelsesmedlem Referent Lbrasmussen.dk@gmail.com 21 43 10 34 
Karin Hultfeldt Bestyrelsesmedlem Kommunikationsudvalget,   

PSK Byg 
karinhultfeldt@gmail.com 24 28 39 72 

John Nielsen  Suppleant  Johnmarina@mail.dk 26 28 44 79 
Bjarne Ekstrøm Jør-
gensen 

Suppleant Kommunikationsudvalget bjarne.ekstrom@live.dk 53 70 37 76 

Jesper O. Medlemskartotek & 
Kasserer 

 kasserer@psk.dk 20288450 

 


