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PPSV NYT NO 5 

Nyhedsbrev december 2015 
 

Hermed kommer årets sidste nyhedsbrev fra Præstø Privatskoles Venner. Med nyhedsbrevet ønsker vi at 

samle op på året der er gået, og give alle venner mulighed for at få indblik i, hvad der er sket i 2015. 

Siden den stiftende generalforsamling den 16. januar 2014 har venneforeningen fået etableret sig og skabt 

det fundament og de rammer, der er nødvendige for at fokus kan rettes mod foreningens formål. 

”Præstø Privatskoles Venner har til formål at støtte Præstø Privatskole, således at skolen kan realiseres 

og fortsat bevares som en god og attraktiv skole og med et samlende og livsskabende aktiv for elever, 

byen og omegnen” 

Aktiviteter i 2015 
Der har været en masse aktiviteter i løbet af året, her kommer udvalgte: 

 Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder og en ordinær generalforsamling i september. 

 PPSV har igen været aktiv ved Fransk Forår. I 2015 var aktiviteterne på skolens område. 

 PPSV har igen i år sørget for, at der blev produceret en juleskrabekalender, som skolens elever har 

solgt til familie, venner og borgere i Præstø og omegn.  

 Bakket op om og deltaget i julearrangementet på skolen den 27. november 

 Produceret en omfattende idéliste, der i 2016 udvikles til et idékatalog, hvorfra der sammen med 

skolens ledelse løbende kan udvælges konkrete aktiviteter. 

På ppsv.dk kan du læse bestyrelsens beretning samt hente referat fra generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Donationer til skolen 
Siden opstarten i 2014 er følgende doneret til skolen 

2014 
Cykeltrailer med mobilt udekøkken - 8.000 kr. 
Bestående af trangiasæt og andet nyttigt der er brug for, når elever og lærere er på tur under åben himmel.  

Afsat 4.000 kr. til elevrådet / lektiecafe – til de ønsker som eleverne har.  

 

2015 
Tilskud til køb af musikinstrumenter - 20.000 kr. - overskud fra Fransk Forår. 
Tilskud til Urban Garden (Projekt i skolegården) - 5.000 kr. 

 

Størrelsen af donationer hænger nøje sammen med foreningens økonomi. Bestyrelsen har besluttet, at der 

skal fokuseres yderligere på fundraising i 2016. 
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Planer for 2016 

 I 2016 gentages deltagelsen i Fransk Forår, Foreningernes dag og juleaktiviteter er også på planen. 

 Et særligt støttearrangement af kulturel karakter (foredrag, koncerter, osv) i første kvartal der kan 

skabe opmærksomhed og skaffe medlemmer. 

 Overvejelser om at lave et forårsloppemarked. 

 Fokus på fundraising. 

 Styrkelse af kommunikationen. 

- Infofolder (skal redigeres/genoptrykkes) 

- www.ppsv.dk 

- Logo (logokonkurrence udskrives blandt medlemmerne/børnene) 

- Årsrapport 

- Eksponering af erhvervsvenner (logoer eksponeres hvor det er relevant) 

- Medlemsdiplom (A4 til ophængning) 

 Aktiv medlemshvervning 2016 (private/erhverv) 

 Sponsoraktiviteter 

 Videreudvikling af sociale medier. FB-gruppe er etableret. Instagram og youtube også en mulighed.  

Hvis du har gode forslag til aktiviteter er du meget velkommen til at sende dit forslag til bestyrelsen. Hvis du 

har lyst til at give en hånd med, er du ligeledes meget velkommen. Skriv til jens@ppsv.dk 

 

Vedtægtsændringer - ændring af regnskabsår  
På den ordinære generalforsamling i september blev det besluttet at ændre vedtægterne så regnskabsåret 

følger kalenderåret. Det medførte samtidig at den ordinære generalforsamling også flyttes. Fremover 

afholdes ordinær generalforsamling i februar måned. Datoen for 2016 er fastlagt til torsdag den 25. februar 

kl. 19:00. (se separat indkaldelse). 

Kontingent for 2016 – opkrævninger på vej  
Ultimo januar udsendes kontingentopkrævninger. Vi håber at I alle fortsat ønsker at være medlemmer. Alle 

medlemskaber er vigtige for at vi kan være med til at skabe et godt fundament for den fortsatte udvikling af 

Præstø Privatskole. 

 

  

http://www.ppsv.dk/
mailto:jens@ppsv.dk
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Skal du være ven, eller kender du en der vil være ven? 
Præstø Privatskoles Venner er en selvstændig forening, hvor alle kan være medlemmer, både forældre med 

børn på skolen, bedsteforældre og andre, der bakker op om foreningens formål. 

Personligt medlemskab (50 kr) 

Familiemedlemskab (100 kr) 

Virksomheder, foreninger og organisationer kan ligeledes være medlemmer og dermed bakke op om 

foreningens formål. 

Erhvervsmedlemskab koster (500 kr)  

Erhvervsmedlemskab inkl. logo*: (1.000 kr) 

Kontingentet opkræves årligt i januar/februar, hvor alle Erhvervsvenner får fremsendt en faktura. 

* giver ret til præsentation af logo på støtteforeningens hjemmeside samt eksponering i forbindelse med 

markedsføring. Firmamedlemmer må meget gerne lave henvisning på egen hjemmeside med link til 

PPSV.dk. 

Indmeldelse 

Du kan vælge at udfylde en formular på vores hjemmeside www.ppsv.dk eller sende os følgende 

oplysninger til vores kasserer Mille Lehn på mille@ppsv.dk : navn, adresse, tlf., e-mail samt hvilken type 

medlemskab du ønsker.  

Kontingent bedes samtidig indbetalt på konto nr. 6140 000 4148647 i Møns Bank - husk at oplyse navn og 

mailadresse. 

Hvis der tegnes familiemedlemsskab oplyses alle for -og efternavne medlemskabet omfatter. 

Julekalenderen igen en sikker succes 
Julekalenderen som børnene kan sælge har udviklet sig til en fast tradition, og var igen i 2015 en stor 

succes. Tak til sponsorerne af julekalenderen 2015. 

mailto:mille@ppsv.dk
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Facts om PPSV 
Kontaktoplysninger 

Præstø Privatskoles Venner 

 c/o Mille Lehn 

Hestehavevej 83 

4720 Præstø 

Mail: mille@ppsv.dk 

Tlf. 40356693 

 

Bestyrelse  

Esko Schmith Sørensen (formand) Esko@ppsv.dk, 29787959 

Mille Lehn (kasserer), mille@ppsv.dk, 40356693 

Jens Sohl Jensen (sekretær), Jens@ppsv.dk, 41180230 

Birgitte Stougaard, stougaardbirgitte@gmail.com, 24643953 

Jens Jespersen, Jensjespersen@lic-mail.dk, 61503191                                  

Rasmus Fromberg, Rasmus.fromberg@gmail.com, 22106800 

Karina Sejersbøl, karinasejersboel@msn.com, 30788705 

 

Maj-Britt Bay (suppleant), mb@cashew.dk, 26812641 

Helge Bramsen (suppleant), helgebramsen@hotmail.com, 29337260 

 

Kim Andersen (revisor), aagaardenlab@gmail.com, 29337260 

Vil du vide mere? 

Støtteforeningens hjemmeside: www.ppsv.dk 

Skolens hjemmeside: ww.prps.dk 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mille@ppsv.dk
mailto:Esko@ppsv.dk
mailto:mille@ppsv.dk
mailto:Jens@ppsv.dk
mailto:stougaardbirgitte@gmail.com
mailto:Jensjespersen@lic-mail.dk
mailto:Rasmus.fromberg@gmail.com
mailto:karinasejersboel@msn.com
mailto:mb@cashew.dk
mailto:helgebramsen@hotmail.com
mailto:aagaardenlab@gmail.com
file:///C:/Users/jens.s.jensen/Google%20Drev/PPSV/PPSV/Markedsføring/nyhedsbreve/www.ppsv.dk
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Tak til vores mange erhvervsvenner: 
Milles Accounting Service - Jakob Helles - Scandinavian Designhouse Aps - Domiciel ApS - EQDog ApS 

Palles Kraner ApS - NTM Teknik & Design - Dahlgaard og Nyholm ApS - 

Meny Præstø - Præstø Blomster  - CYR - Din teknologi partner 

Juhl Andersen ApS - Asbæk & Valhøj – Bellas Have - Møns Bank - FC Larsen ApS - Handelsmand Alex 

Engggard – Præstø Boghandel 

 

 

  

  

   

 

 

  

  

  

 

 

 

Tak for god opbakning i 2015 vi glæder os til en fortsættelse i 2016. 

Godt Nytår ! 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

http://www.scandinaviandesignhouse.dk/
http://www.domiciel.dk/
http://www.eqdog.com/
http://www.pfak.dk/
http://www.dahlgaardognyholm.dk/
http://www.superbest.dk/
http://www.cyr.dk/
http://juhlandersen.dk/
http://www.avklip.dk/
http://ppsv.dk/erhvervsven/https/www.moensbank.dk
http://www.fclarsen.dk/
http://ppsv.dk/erhvervsven/
http://ppsv.dk/erhvervsven/
http://www.dahlgaardognyholm.dk/
http://www.domiciel.dk/
http://www.pfak.dk/
http://www.eqdog.com/
http://www.cyr.dk/
http://www.bellashave.com/
http://ppsv.dk/wp-content/uploads/2014/02/logo_ja.jpg
http://ppsv.dk/wp-content/uploads/2014/02/logo_av.jpg
http://ppsv.dk/wp-content/uploads/2014/02/logo_moensbank.jpg

