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PSK bestyrelsesmøde 

REFERAT 

Dato :             5-2-2020 

Tid : 18:00 

Slut kl. : 21:30 

Sted :              Dambæks Havehus 

Deltagere : 9 

Maj-Britt Pedersen (MP), Karin Hultfeldt (KH), Lars B Rasmussen (LBR), Per Johansen (PJ), 

Asger Buntzen (AB), Per Vesterholm (PV), Jesper Olsen (JO). 

Gæster Per Nielsen (PN) og Anders Aakær 

Afbud: Bjarne E. Jørgensen (BJ) 

______________________________________________________________________________ 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse/underskrivelse af referat fra d. 10-12-2019. 
3. Bådejerudvalget (PN)     
4. Regnskab og budget. (JO) 
5. Søsportscenteret ny aftale med Vordingborg Kommune. Søgning af fondsmidler (PV) 
6. Æresmedlem (AB). 
7. Udarbejde procedure for håndtering af persondata (KH-JO).  
8. Generalforsamling (PV) 
9. Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsesmøde.      
10. Eventuelt 

 

 
Ad. 1 

Godkendelse af dagsorden 

Ad. 2 

Godkendelse/underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10-12-2019 godkendt på Mail. 

Ad. 3.  

Som vanligt havde bestyrelsen indbudt et af klubbens stående udvalg til at berette om aktiviteter, planer og 

eventuel nødvendig støtte fra bestyrelsen. Denne gang var Bådejerudvalget indbudt – repræsenteret ved 

Per Nielsen og Anders Aakær. 

Klubben råder nu bl.a. over højtryksrensere, oliesugere, topnøglesæt mm. Materielet har været flittigt 

anvendt i den forgangne sæson. En komplet liste over grejet vil snarest blive lagt på hjemmesiden, sammen 

med yderligere information om, hvordan og hvorledes grejet kan tilgås. 
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Med baggrund i udvalgets budget for 2020, planlægges yderligere indkøb af materiel, hvor der fortsat vil 

blive lagt vægt på, at det skal være grej, som bådejerne normalt ikke selv råder over. 

Ad. 4.  

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.2/10: 155 aktive, 32 Støttemedlemmer 8 juniorer og 4 vinterbadere = 199 medlemmer i alt. 

Medlemsstatus d.10/12: 164 aktive,32 Støttemedlemmer 8 juniorer og 3 vinterbadere = 207 medlemmer i alt. 

Medlemsstatus d.5/2: 165 aktive,32 Støttemedlemmer 8 juniorer og 4 vinterbadere = 209 medlemmer i alt. 

Det endelige budgetforslag 2020 blev fremlagt, kommenteret og vedtaget til fremlæggelse på GF 2020. Det 

blev besluttet at afsætte Kr. 500,- per udvalg til indkøb af kage, øl, vand el.lign. til udvalgsmøder. 

Der var en diskussion om, hvorledes vi skal administrere kontingentopkrævningen for nye medlemmer, som 

ønsker indmeldelse i løbet af sæsonen. Normalt opkræves kontingentet umiddelbart efter vedtagelsen på GF 

i marts. Flere nye medlemmer har fundet det urimeligt, at de skulle betale fuldt kontingent, selv om man først 

melder sig ind i f.eks. december. 

Bestyrelsen vurderer, at kritikken er velbegrundet. Vi ønsker naturligvis at hverve nye medlemmer, og vi har 

oplevet, at hidtidig praksis har afholdt medlemmer fra a melde sig ind. Samtidig kan vi konstatere, at andre 

sejlklubber har en praksis for at opkræve reduceret kontingent i sådanne tilfælde. 

Det besluttes således, at nye medlemmer fremover blot skal betale halvt kontingent det første medlemsår, 

såfremt de melder sig ind i perioden fra 1/10 til efterfølgende GF i marts. 

Ad. 5.  
 
PSK har opnået udsættelse fra VK af byggeretten til et nyt klubhus, og forlængelse af råderet over lokalerne, 

med 1 år. Vi har byggeret og råderet over lokalerne til d. 1/9 2021 (dog ikke Skipperkroen).  

PV har drøftet et samarbejde med Vordingborg Sejlklub Snekken omkring søgning af fondsmidler. Snekken 

er også i gang med planer om opførelse af nyt klubhus, og har gjort sig gode erfaringer med 

fondsansøgninger, som PSK vil kunne drage nytte af. PV vil arbejde videre med samarbejdet, og vil samtidig 

forsøge at finde en sparringspartner til projektet blandt PSK’s medlemmer. 

Ad. 6. 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra medlemmer, som opfordrer bestyrelsen til af udnævne en 

navngiven person til æresmedlem. 

I øjeblikket har PSK ét æresmedlem, Poul Fromberg, og i klubbens historie har der i sagens natur blot været 

et meget begrænset antal. Denne ære er tilfaldet medlemmer, som har ydet en ekstraordinær indsats for 

PSK.  
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Det blev besluttet ikke at følge opfordringen, men i stedet vente med at indstille PSK’s næste æresmedlem 
ifm. klubbens 90 års jubilæum. I den mellemliggende periode har vi alle god tid til at finde den rette person, 
som har gjort en ekstraordinær indsats for PSK, som har skilt sig ud fra os andre. 
 

Ad. 7. 

KH og JO er i gang med at udarbejde en beskrivelse af, hvorledes de enkelte udvalg og bestyrelse skal 

behandle personfølsomme data, i henhold til lovgivningen. 

Ad. 8. 

Gennemgang af forberedelsen af generalforsamlingen d. 10/3-2020  

Ad. 9. 

Aktiviteter i perioden til næste bestyrelsesmøde. 

Punktet udgår, idet næste bestyrelsesmøde planlægges efter GF 2020. 

Ad.10. 

PV er i samarbejde med Sejlerskolen i gang med planlægningen af et oplæg omkring mast- og grundtrim på 

sejlbåde. Alle medlemmer er naturligvis velkomne. Mere information følger. 

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 Bestyrelsesme
dlem 

Kommunikationsudvalget jesper@the-olsens.dk 20 28 84 50 

Asger Buntzen Bestyrelsesme
dlem 

PSK Byg hanneogasger@gmail.com 40 11 57 33 

Maj-Britt Pedersen Bestyrelsesme
dlem 

Kommunikationsudvalget, 
Turudvalget, Klubtøj, 
standere mm. 

Majbrittlundp1@gmail.com 40 30 51 15 

Lars B Rasmussen Bestyrelsesme
dlem 

Referent LBrasmussen.dk@gmail.com 21 43 10 34 

Karin Hultfeldt Bestyrelsesme
dlem 

PSK Byg karinhultfeldt@gmail.com 24 28 39 72 

John Nielsen  Suppleant  Johnmarina@mail.dk 26 28 44 79 

Bjarne Ekstrøm 
Jørgensen 

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

Jesper O. Medlemskartot
ek & Kasserer 

 kasserer@psk.dk 20288450 
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