
 

 

Ordinær generalforsamling 

I foreningen Præstø Privatskoles Venner (PPSV) 

Dato : 25. september 2014 kl. 19:00 

Sted : Præstø Privatskole, Klosternakken, Præstø 

REFERAT 

1. Velkomst v. formanden Esko Schmidt-Sørensen 

Esko bød velkommen og foreslog direktør Arne Jørgensen, Møns Bank som dirigent 

 

2. Valg af dirigent 

Arne Jørgensen (AJ) blev valgt som dirigent. 

AJ takkede for valget og startede med at konstatere at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt i overenstemmelse med vedtægterne.  

 

3. Bestyrelsens beretning  

Esko fremlagde bestyrelsens beretning. 

AJ spurgte om der var spørgsmål til beretningen. 

AJ spurgte selv til medlemstallet. 

Kassereren oplyste følgende medlemstal pr. 31/7. 

- 5 erhvervsmedlemmer 

- 8 logomedlemmer 

- 63 familiemedlemsskaber 

- 29 private enkeltmedlemsskaber. 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

 

 

4. Fremlæggelse af regnskab  

Mille Lehn omdelte det reviderede regnskabet pr. 31/7 2014 og gennemgik 

hovedtallene. (se regnskab) 

Herefter blev regnskabet godkendt 

 

5. Fastlæggelse af kontingent 

AJ fremsatte bestyrelsens forslag om uændret kontingent: 

- Privat medlemskab (enkelt) : 50,-  

- Familiemedlemsskab : 100,-  

- Firmamedlemsskab : 500,- 

- Logomedlemsskab : 1.000,- 

Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

  

6. Indkomne forslag 

AJ konstaterede at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  

Bestyrelsesmedlemmer 



 

I vedtægterne står der: 

Bestyrelsen består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Det tilstræbes at 

der er minimum et medlem fra forældre til elever på Præstø Privatskole, samt et 

medlem fra bestyrelse for Præstø Privatsko-le. Medlemmer vælges for to år ad 

gangen. Genvalg kan finde sted. Minimum 3 medlemmer er på valg i lige år og 

minimum 2 medlemmer og 2 suppleanter i ulige år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer 

skal være på valg hvert 2. år. 

Da den sidende bestyrelse var blevet valgt på den stiftende generalforsamling i 

januar 2014 konstaterede AJ derfor følgende: 

     På valg 

Esko Schmidt-Sørensen (formand) 2016 

Mille Lehn (kasserer)  2016 

Jens Sohl Jensen (sekretær)  2016 

Trille Grønhøj   2015 

Jens Jespersen  2015 

Suppleanter 

Karen Hemmingsen  2015 

Helge Bramsen  2015 

Trille Grønhøj og Karen Hemmingsen ønskede ikke genvalg. Trille Grønhøj var parat 

til at modtage valg som suppleant. 

Bestyrelsen havde udtrykt ønske om flere medlemmer i bestyrelsen. AJ spurgte 

derfor generalforsamlingen om der var kandidater til stede.  

Følgende meldte sig som kandidater: 

Rasmus Fromberg 

Maj-Britt Bay 

Karina Sejersbøl 

De blev alle valgt til bestyrelsen og Trille Grønhøj blev valgt som suppleant   

Herefter ser bestyrelsen således ud:    

   På valg 

Esko Schmidt-Sørensen (formand) 2016 

Mille Lehn (kasserer)  2016 

Jens Sohl Jensen (sekretær) 2016 

Rasmus Fromberg  2015 

Jens Jespersen  2015 

Maj-Britt Bay   2015 

Karina Sejersbøl  2015 

Suppleanter 

Trille Grønhøj  2015 

Helge Bramsen  2015 



  Begge revisorer var indstillet på genvalg. De blev derfor begge valgt. 

Revisorer 

Kim Andersen 

Henrik Pedersen 

 

8. Eventuelt 

AJ meddelte at der under eventuelt kunne drøftes alle emner. Men intet kunne 

besluttes. Herefter gav han ordet frit. Der kom mange forslag og idéer frem. Disse er 

opsamlet i separat notat ”Eventuelt – PPSV generalforsamling 2014” 

Herefter erklærede AJ generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 

orden. 

Nedenstående personer erklærer med deres underskrift referatet for godkendt: 
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