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PPSV NYT NO 3 

Nyhedsbrev december 2014 
 

Her med kommer årets sidste nyhedsbrev fra Præstø Privatskoles Venner. Nyhedsbrevet er ret omfangsrigt. 

Vi ønsker at samle op på året der er gået og give alle venner mulighed for at få indblik I hvad der er sket i 

2014. 

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 der 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 livs skabende aktiv for elever, 

byen og omegnen” 

Aktiviteter i 2014 
Der har været en masse aktiviteter i løbet af året, her kommer udvalgte. 

 Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder og en stiftende og en ordinær generalforsamling. 

 PPSV har været aktiv ved Fransk Forår med etablering af en stand med 4 telte 

 Sørget for at der blev produceret en Juleskrabekalender, som skolens elever har solgt til familie, 

venner og borgere i Præstø og omegn.  

 Ved åbent hus arrangementet den 4. december sørget for etablering af stande i skolegården. 

 Produceret en hverve og informationsfolder. 

 Etableret en hjemmeside www.ppsv.dk, der langsomt men sikkert tager form. 

 Produceret en omfattende ideliste, der efterhånden kan skabe grundlaget for et idékatalog hvorfra 

der sammen med Skolens ledelse løbende kan udvælges konkrete aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppsv.dk/
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Donationer til skolen i 2014 
På den første ordinære generalforsamling i september blev den første donation leveret til skolen. Det var et 

udekøkken bestående af trangiersæt og andet nyttigt der er brug for når elever og lærere er på tur under 

åben himmel.  

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

etablere et fundraisingudvalg. 

 

Planer for 2015 
Der skal skabes en fast tradition for arrangementer hvor PPSV deltager.  

 I 2015 gentages deltagelsen i Fransk Forår, Foreningernes dag og juleaktiviteter er også på planen. 

 Der er tale om at lave et forårsloppemarked. 

 Desuden er det planen at lave forskellige støttearrangementer af kulturel karakter (foredrag, 

koncerter, osv) 

 Desuden rettes fokus på fundraising. 

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

jens@ppsv.dk 
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Formandens beretning fra den ordinære generalforsamling 25. september 

2014. 
Præstø Privatskoles Venner har siden opstarten først på året haft flere opgaver. 

Dels at skaffe medlemmer og dels at støtte Præstø Privat skole under opbygning. 

Efter en stille start, hvor bestyrelsen blev etableret på den stiftende generalforsamling 16. Januar i år, har 

foreningen fået et godt fodfæste og oplevet en pæn vækst - dels af familie og personlige medlemskaber og 

del af erhvervsmedlemskaber. 

En af de først opgaver var at få registreret foreningen og få etableret hjemmesiden. 

Undervejs i året har der løbende i bestyrelsen været afholdt møder omkring hvordan skolen kunne støttes 

bedst muligt. 

Vi har været involveret i at skaffe udstyr til skolen og har bidraget med hjælp til at få hentet og 

opmagasineret, indtil skolen kunne overtages. 

Det blev med bred enighed besluttet at vi ifbm. Fransk Forår skulle gennemføre et arrangement, hvor det 

primære formål var at vise at Præstø privatskole var en realitet.  

Dette lykkedes og ved fælles hjælp fra bestyrelsen og medlemmer af foreningen blev boder etableret og 

fuldt besat med hjælpere alle 3 dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under fransk forår var der i alle boder masser af aktiviteter dels af glade børn der ville prøve de forskellige 

aktiviteter og dels af nysgerrige forældre, som kunne få informationer om skolen af Henrik og flere af de 

kommende lærer. 

Senere på året var vi involveret med opstilling af bod i forbindelse med foreningernes dag i Præstø. 
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De gode erfaringer vi har med det vil vi bruge til at planlægge hvilke aktiviteter i Præstø og omegn vi kan og 

vil deltage i fremover. 

Det første år vi nu har været i gang har vist os at mange har været interesseret i at give et bidrag og hjælpe 

til med gennemførelsen af arrangementer, og uden denne hjælpsomhed havde det ikke været muligt at 

gennemføre aktiviteterne. 

Det er derfor også en stor glæde for bestyrelsen at vi allerede i det første år kan opfylde vores formål, og 

bidrage med gaver til skolen der ligger ud over den daglige drift, men som bliver til stor glæde for børn og 

lærere på skolen.  

Vi ser frem til et spænde nyt år, hvor vi synes mulighederne for at gøre en forskel for skolen er væsentlig 

forbedret. Dels har skolen fået en stor elevtilgang som vil forsætte de følgende år, dels er skolen nu 

overtaget fra kommunen og kan inddrages i nye spændende arrangementer. Vi håber i det nye år både at 

få flere medlemmer i foreningen og også i vores bestyrelse. 

Samtidig vil vi gerne gennemføre flere arrangementer og også påbegynde arbejdet med fondsansøgninger 

til gavn for nuværende og kommende elever på Præstø Privatskole. Det er indenfor fundraising der for 

alvor ligger store økonomiske muligheder. Forudsætningen for at kunne søge fonde er at der er et en seriøs 

organisation der kan stå bag ansøgningerne. Med etableringen af Præstø Privatskoles venner har vi denne 

platform.  

Og for at vi for alvor kan være slagkraftige er det en fordel at være mange medlemmer både private og 

virksomheder. Derfor vil vi meget gerne vokse i medlemsskaren – vi vil gerne være mange flere venner. 

Med Venlig hilsen 

Bestyrelsen  

Esko Schmidt-Sørensen 
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Indlæg af Jens Sohl Jensen (redigeret talemanuskript fra 1. skoledag)  
Jeg hedder Jens Sohl Jensen og er far til Bertram i 3. og Anton i 6. Jeg er også bestyrelsesmedlem i 

Foreningen Præstø Privatskoles Venner (PPSV). I bestyrelsen er jeg sekretær og ansvarlig for 

medlemshvervning. Når man er ansvarlig for medlemshvervning er det OK at bruge enhver lejlighed til at 

tale varmt for at man melder sig ind i foreningen Præstø Privatskoles Venner. 

Men inden jeg gør det, vil jeg gerne som borger i Præstø og far til to drenge sende en stor tak til alle jer der 

gennem de seneste to år har arbejdet målrettet og stenhårdt på etableringen af Præstø Privatskole. 

En særlig tak vil jeg rette til Jacob Christensen der som bestyrelsesformand sammen med bestyrelsen har 

ydet en kolossal indsat for os forældre, således at vi i dag kan holde første skoledag i den nye – gamle – 

skole Præstø Privatskole 

Der skal også lyde en stor tak til Henrik Kjøller og staben af lærere, pædagoger og andre gode mennesker 

der har knoklet for at nå I mål. 

Tusind tak for det! Og så vil jeg gerne slå et slag for PPSV- Præstø Privatskoles Venner. 

Bliv ven! 

Når man nu som forældrer i forvejen betaler skolepenge til skolen, hvorfor så også betale til 

Venneforeningen ?  

Personligt er jeg ikke i tvivl.  Jeg gør det fordi det er vigtigt at vi har en forening med en solid opbakning i 

form af mange medlemmer.  

Jeg vil arbejde for at vi i venneforeningen for etableret en stærk aktiv forældregruppe der kan træde til når 

der skal laves arrangementer som ligger på kanten af skolens virke. 

Det kan fx være synlighed ved Fransk Forår, deltagelse i Sommerlørdage i Præstø eller Musikfestivalen Vilde 

Vulkaner i Vordingborg.  

Når vi skal søge fonde om bidrag til skolens drift er det vigtigt med en stor stærk forening. 

Det er selvfølgelig en privat sag om man ønsker at være medlem -  overvej om ikke det er en god idé at 

tænke på Præstø Privatskoles Venner næste gang I er på netbank. 

Kontingent for 2015 – opkrævninger på vej  
Primo januar udsendes kontingentopkrævninger. Vi håber selvsagt at I alle vil forblive medlemmer. Alle 

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

Præstø Privatskole. 
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Til dig der ikke endnu er ven, eller kender en du mener bør 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 koster (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 Kontingent bedes samtidig indbetalt på konto nr. 6140 000 4148647 i Møns Bank. Husk at 

oplyse navn og mailadresse. 

 

 

 

 

 
 

 

Tak til sponsorerne af julekalenderen 2014: 
ilomio - Domiciel ApS - EQDog ApS - SuperBest Præstø - Juhl Andersen ApS - Møns Bank – Præstø Apotek  

Sportigan Præstø – YOGA – Kiropraktor Huset – Matas Præstø – Sweet & Coffee 

 

 

mailto:mille@ppsv.dk
http://www.scandinaviandesignhouse.dk/
http://www.domiciel.dk/
http://www.eqdog.com/
http://www.superbest.dk/
http://juhlandersen.dk/
http://ppsv.dk/erhvervsven/https/www.moensbank.dk
http://www.fclarsen.dk/
http://ppsv.dk/erhvervsven/https/www.pcdoktor.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 

Jens Jespersen, Jensjespersen@lic-mail.dk                                  

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

Karina Sejersbøl, karinasejersboel@msn.com, 24246489 

Maj-Britt Bay, mb@cashew.dk, 26812641 

 

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

Trille Grønhøj  (suppleant), zinaida@christinelund.dk 

 

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

Vil du vide mere? 

Støtteforeningens hjemmeside: www.ppsv.dk 

Referatet fra generalforsamlingen findes på hjemmesiden eller ved at klikke her 

Skolens hjemmeside: www.præstøprivatskole.dk (skal skrives i browseren, link virker ikke) 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mille@ppsv.dk
mailto:Esko@ppsv.dk
mailto:mille@ppsv.dk
mailto:Jens@ppsv.dk
mailto:Jensjespersen@lic-mail.dk
mailto:Rasmus.fromberg@gmail.com
mailto:karinasejersboel@msn.com
mailto:mb@cashew.dk
mailto:helgebramsen@hotmail.com
mailto:zinaida@christinelund.dk
mailto:aagaardenlab@gmail.com
www.ppsv.dk
http://ppsv.dk/wp-content/uploads/2014/10/REFERAT-Generalforsamling-PPSV_25sept2014.pdf
www.præstøprivatskole.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 - HighTech Innovation ApS 

SuperBest Præstø - Bellas Have - Præstø Blomster  - CYR - Din teknologi partner 

Juhl Andersen ApS - Asbæk & Valhøj - Møns Bank - FC Larsen ApS - Handelsmand Alex Engggard - 

PCDoktor.dk – Præstø Boghandel 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alle gode venner ønsker alle en  Glædelig jul og et 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.hightech.dk/
http://www.superbest.dk/
http://www.bellashave.com/
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/https/www.pcdoktor.dk
http://www.dahlgaardognyholm.dk/
http://www.domiciel.dk/
http://www.pcdoktor.dk/
http://www.hightech.dk/
http://www.eqdog.com/
http://www.superbest.dk/
http://www.pfak.dk/
http://www.bellashave.com/
http://www.cyr.dk/
http://ppsv.dk/wp-content/uploads/2014/02/logo_av.jpg
http://ppsv.dk/wp-content/uploads/2014/02/logo_ja.jpg
http://ppsv.dk/wp-content/uploads/2014/02/logo_moensbank.jpg

