
     PRÆSTØ 
               Sport 

 

Generalforsamling i Præstø Sport  

Torsdag d. 11/2 2021 kl. 19.30 
 
Virtuelt – pga. Corona  
”Fremmødt” var bestyrelsen. 

Formanden bød velkommen. 

1 Valg af dirigent 

Jens Sohl blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. vedtægterne med 
et varsel på min. 14 dage ved en mail til medlemmerne og opslag på hjemmesiden d. 25/1 2021.  

2 Bestyrelsens beretning ved Carsten B. Petersen: 

Opstart af året samt ny formand 
Året 2020 startede godt, og lignede på mange måder de andre år. Hvilket var godt, da 
foreningen har en godt funderet Svømmeafdeling, det samme for Badminton samt en Basket 
afdeling i en rivende udvikling. Det var klubbens 5. år i denne konstellation og der var 
tanker om en fejring af dette. 
En ny formand skulle vælges, det blev mig. Og da jeg for nogle år siden havde arbejdet 
sammen med de fleste i foreningsøjemed, så jeg frem til dette. der blev tænkt mange tanker 
inden det første bestyrelsesmøde, skulle jeg ”lur-passe” og lade bestyrelsen køre ”business 
as usual”, som kørte godt, eller skulle jeg komme med en masse nye ideer med den viden at 
der samtidig skulle skaffes nye ressourcer, da alle har rigeligt at lave. 
Ved det første bestyrelsesmøde hvor vi skulle konstitueres var der kommet en coronavirus 
ind fra siden, der blev et punkt på dagsordenen. På dette tidspunkt vidste vi ikke nok om 
hvilken størrelse det havde, så foruden risikoen for at vi skulle lukke alt, drøftede vi stadig 
forårets og sommerens punkter, deltagelse handelsstandens aktiviteter, fjordsvømning 
arrangementer på stranden. Og at vi skulle huske at vi havde 5 års jubilæum til september. 
Personligt havde jeg ikke forestillet mig at alt ville blive lukket ned, men tænkte bare at der 
ville blive udsat et par arrangementer. 
Vi ved alle hvad der skete, og pludselig måtte vi sætte alt på pause. Det betød ikke at de 
forskellige udvalg bare kunne holde pause, der skulle hele tiden informeres, alle instruktører 
skulle holdes i beredskab da vi forestillede os at folk var sultne efter at komme i gang straks.  
Basket var dem der først fik mulighed for at komme i gang da de havde mulighed for at gøre 
noget udendørs. Så vi kom hen til opstart af efterårs sæsonen før vi for alvor var i gang igen.  
De fleste tanker omkring foreningsudvikling blev overdøvet af retningslinjer for afholdelse, 
der nærmest blev fornyet hver uge. Svømning var meget udfordret på logistikken omkring 
træningen. Reglerne tillod at der kunne være forholdsvis mange i bassinet ad gangen, men 
vejen til bassinet var omstændig da der var mange regler omkring omklædning før og efter 
træningen. 
Noget foreningsudvikling fik vi dog klaret i 2020. Websitet som Jakob ”Stol” havde bygget 
og lagt et stort arbejde i at vedligeholde, var blevet forældet. Der var især udfordringer 
omkring tilmeldingsfunktionerne, hvilket er meget vitalt for en forening. 
Det krævede en ny hjemmeside bygget på en ny platform, hvilket Jakob ikke synes at han 
havde tid til da han havde startet egen virksomhed. Stor tak til Jakob for sin hjælp. 
I november havde vi release på en hjemmeside som er produceret af Anton Sohl. Den har 
fået et opdateret design, og en bedre tilmeldingsfunktion. For at den skal blive helt optimal 



trænger den til nye fotos med medlemmer der udøver sport. Så når vi kommer i gang igen er 
folk velkomne til at bidrage med fotos. 
Vi har søgt DIF/DGI´s foreningspulje om midler til at lave et ”kick off” arrangement, 
hvilket de har bevilget. Oprindeligt skulle vi afholde det som et slags jubilæum, men har 
måttet udskyde det. Nu er planen, efter flere udsættelser, at vi afholder det til september 
2021, så vi kan skyde den nye efterårssæson i gang 
Status er PT. At vi har en velfungerende forening. Der er pænt med medlemmer, masser af 
udviklingspotentiale, en sammentømret bestyrelse og trænerstand, samt en sund økonomi. 
Med disse ord vil jeg give beretningen videre til udvalgsformændene. 
 

Beretningen blev godkendt 

3 Udvalgenes beretning 

A Svømning herunder fjordsvømning ved Connie Dalsgaard: 

Året startede fint med god tilslutning til alle hold. Vi fik afholdt et svømmestævne 2/2 2020 i samarbejde 
med DGI. Der var ca. 60 deltagende svømmere, hvoraf godt 20 var fra Præstø Sport. 
11/3 2020 lukkede vi pga. corona. 
Første søndag i maj er Svøm ud Danmark-dag, og vi var 3 der hoppede i fjorden og svømmede nogle 100-
meter – det var lidt koldt på trods af neopren-dragten. 
Da fjorden blev lidt varmere, arrangerede vi i juni OWK for 8 af vores øvede svømmere (der var stadig et 
forsamlingsforbud på 10). 
Fjordsvømmerne kom også i gang og svømmede i mindre grupper på Rema-banen i juni-august. 
 
Årets fjordsvømning over Præstø Fjord blev aflyst, og der er pt ikke taget stilling til, om der bliver et 
arrangement i 2021. Styregruppen afventer lidt endnu. 
 
Sæsonen startede 24/8 med en lille nedgang i medlemmer. Vi var underlagt et forsamlingsforbud på 50, 
og der måtte kun være meget få personer i omklædnings- og baderum, der skulle, i videst mulig omfang, 
holdes en afstand på 2 meter også i bassinet. Men ved fælles hjælp og hensyntagen lykkedes det at få 
svømningen til at fungere. 
Da forsamlingsforbuddet for voksne blev nedsat til 10, gav det lidt udfordringer med opdeling af hold og 
rokering af voksensvømmere til hold, hvor der var plads. Men det lykkedes næsten at få plads til alle. 
6/12 lukkede vi så ned igen, og nu venter vi på, hvornår det bliver muligt at komme i svømmehallen igen. 
 
Som noget nyt har vi oprettet et talenthold, som svømmer 2 gange om ugen – det var bl.a. planen, at de 
skulle deltage i svømmestævner, men det har desværre nok lange udsigter. 
 
Vores vandaerobicinstruktør Freja stoppede, men vi har i stedet fået Frederikke, så der laves stadig 
vandaerobic om mandagen. 
 
Vi vil gerne sige tak til både trænere, hjælpetrænere og bassinvagter for deres indsats og en tak til vores 
medlemmer for støtten til at komme gennem denne corona-tid. 
 
Beretningen blev godkendt 

B Badminton ved Maiken Kamp Christiansen: 

Covid-19 har været en hård omgang for badminton – ligesom de øvrige sportsgrene. 
Vi har set et fald af antal medlemmer – og det er helt sikkert Covid-19, som ligger til grund for dette, da 
vi kan se at nogle af de faste medlemmer simpelthen ikke har meldt sig ind i år pga. hele den 
uforudsigelige situation.  
 
Vi har dog kunne fortsætte træningen ved restriktionerne på 10 personer, da vi kunne fordele alle spillerne 
over de tider vi havde i løbet af ugen.  
Ungdomsspillerne måtte spille nogenlunde ”normalt”.  



Ved de lejede baner kunne de fleste beholde deres oprindelig spilletider.  
Ældrebadminton fordelte sig på de to tider, som de havde i forvejen.  
Fællestræning delte vi over onsdag + søndag (fodbolden gav os lov til at anvende noget af deres tid – så 
puslespillet kunne gå op).  
Der har været en god opbakning til dette, så flest mulige (og dem som havde lyst) kunne fortsætte deres 
træning.  
Vi håber snart, at vi kan få lov til at spille igen!  
 
Ungdom – mandag kl. 15.30-17.00 + onsdag kl. 15.30-17.30 
Medlemmer 2020/21: 16 - Medlemmer 2019/20: 30 
Trænerteam: Alexander – Finn afløser 
Spillere i alderen 10-16 år med et bredt niveau. 
Giver lidt udfordringer, men trænerne prøver at få det bedste ud af det. Finn har hjulpet et par gange, hvor 
træningen er blevet delt op i niveau. Dette vil forsøge at fortsætte med, når der bliver åbnet op igen.  
 
Fællestræning – onsdag kl. 18.30-20.00 
Medlemmer 2020/21: 16 - Medlemmer 2019/20: 24 
Holdleder: Maiken 
Vi har haft to hold til holdturnering. Holdturneringen er desværre aflyst.  
Vi nåede dog at spille lidt kampe (det er nogle hårde modstandere!):  
4 herrer 17+ B/C: 1 uafgjort + 2 tabte kampe 
4 herrer 50+ C: 2 tabte kampe 
 
Senior (ældrebadminton) – tirsdag kl. 15.30-16.30 + torsdag kl. 15.00-16.00 
Medlemmer 2020/21: 20 - Medlemmer 2019/20: 23 
Holdleder: Finn 
Finn har oplevet stor opbakning til senior badminton trods Covid-19.  
 
Baneleje mandag kl. 17.00-19.00 + onsdag kl. 17.30-18.30 + 20-21 + søndag kl. 12-13 
Medlemmer 2020/21: 32 
Vi oplever fortsat en stor interesse for baneleje – især søndag, hvor vi især ser familier spille sammen. 

Beretningen blev godkendt 

C Basketball ved Jens Sohl: 
I foråret 2020 træntes hver tirsdag 16:30 – 18:00 og søndag 11:30 – 13:00.  
 
Lige inden nedlukningen var der er et U15 og et U13 hold af sted til Grandprix. Det var en stor succes. Og det gav stor 
samhørighed, at det lykkedes at skaffe spillertrøjer, med navne og numre. Det vil vi lægge vægt på fremadrettet. 
 
Med Corona-nedlukningen i marts stoppede alt.  
 
I i slutningen af april startede vi forsigtigt op igen med udendørs træning under hensyntagen til Coronarestriktioner. Under 
ledelse af William Mortensen.  
 
Efter sommerferien startedes op igen med udvidet træning om søndagen.  
 
Tirsdag kl. 16:30 -18:00 (U13, U15, U17) 
Søndag kl. 13:00 – 1500 (U13) 
Søndag kl. 15:00 – 17:00 (U15, U17) 
Søndag kl. 19:00 – 21:00 (Senior) 
 
Med nedlukningen i december 2020 stoppede al træning igen. 
 
Pr. december2020 var der 15 juniorspillere og 9 seniorspillere, der havde betalt kontingent. Det skal positivt bemærkes, at en 
del spillere kommer fra Vordingborg. Samt at der er både piger og drenge. Det skal endvidere fremhæves, at Nicolaj Reichels 
initiativ med seniorbasket er en stor succes. Ikke mindst fordi de ældste juniorer også deltager i dette fællesskab. Basket er 
tydeligvis i vækst. 



 
Der er generelt en stigende interesse for basket. Nye kommer og går i grupper. Kommer fra begge skoler i Præstø. Pt er de 
fleste fra Præstø Skole. 
 
Det er meget utilfredsstillende, at vi i den primære træning om tirsdagen kun har haft halvdelen af hallen. Dette skal 
bemærkes overfor kommunen. 
 
Trænersituationen. 
Efter William rejste til København, har vi ikke fundet en lignende erstatning. Alligevel er det lykke vha gode meget erfarne 
kræfter kombineret med unge trænere. 
Sebastian Rosenkrands, Bertram Sohl, Per Mikkelsen, Joachim Mortensen, Nikolaj Reichel, William Mortensen (stand in) 
 
Som ansvarlig for Præstø Sport Basket vil jeg gerne rette en stor tak til trænernes fleksibilitet og seriøse og kompetente 
tilgang. Desuden vil jeg gerne fremhæve en positiv forældrekreds, der har udvist stor forståelse for de vanskelige forhold 
under coronaen. 
 
Beretningen blev godkendt 
 
4 Fremlæggelse af regnskab ved Connie Dalsgaard: 

Det bemærkes, at der er færre indtægter som følge af et lavere medlemstal, samt at der ikke har været 
afholdt fjordsvømning. 

Der er et fald i udgifter, da der ikke var trænerudgifter under corona-nedlukningen i foråret, og der har 
heller ikke været udgifter til fjordsvømningen. 

Regnskabet udviser et overskud på kr. 74.210. 

Aktiverne udgør kr. 385.714 og består hovedsageligt af likvider. Gældsposterne består hovedsageligt af 
periodiserede indtægter og øremærkede sponsorater, som ikke blev anvendt i 2020 pga. corona, men 
som forventes anvendt i løbet af 2021. Egenkapitalen udgør kr. 259.149. 

Regnskabet blev godkendt. 

5 Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

6 Valg: 

På valg er Maiken Kamp Christiansen, Jens Sohl Jensen og Carsten Petersen. 

Alle modtager genvalg. Alle 3 blev genvalgt. 

Det bemærkes, at Rikke Molter er trådt ud af bestyrelsen pga. af manglende tid. 

 

Til suppleanter blev genvalgt Lea Iversen og Aleksei Niavro 

Til revisor blev genvalgt Mille Lehn 

Til revisorsuppleant blev valgt Lars Jensen 

7 Eventuelt 

Der var ingen punkter til drøftelse. 

Generalforsamling afsluttet kl. 19.48 

 

Referant: Connie Dalsgaard 


