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PPSV NYT NO 2, 2015 

KONTINGENT 2015 
 
Kære Venner, 
 
Så er det tid til kontingentindbetaling. 
 
Vi er meget glade for din støtte og opbakning. 
 
Sådan indbetaler du dit kontingent: 
 
Næste gang du er på homebank, indbetaler du enten 50,- eller 100,- på  
konto 6140 000 4148647 i Møns Bank. 
 
Personligt medlemskab (kr. 50,-) 
Oplys navn, mailadresse, postadresse og gerne telefonnr  
 
Familiemedlemsskab (indenfor samme husstand) (kr. 100,-) 
Oplys navn på ALLE personer i familien som medlemskabet omfatter samt postadresse, 
mailadresser og gerne telefonnumre  
 
Det er helt frivilligt 
Vi ser det som en særlig god investering for forældre med børn på skolen at melde sig ind.  
Et famlilemedlemsskab kan være med til at sikre, at skolen får fonde og erhvervsdrivende til at 
støtte op med økonomi, der ligger langt over det beløb, man som familie indbetaler i kontingent. 
 
Nogle har spurgt, om man skal være medlem, hvis man har børn, der går på skolen. Svaret er at 
det er helt frivilligt. Men vi mener, at man bør være medlem. 
 
Præstø Privatskoles Venner er en selvstændig støtteforening, hvor alle kan være medlemmer. 
Både forældre med børn på skolen, bedsteforældre og andre med interesse i Præstøs udvikling. 
 
De midler, støtteforeningen giver til skolen er et supplement til skolens daglige drift og virke. Fx 
lejrskoler, udflugter, nyt udstyr til skolegården og SFO. Alt sammen noget, der gør skolen ekstra 
attraktiv for børn og forældre.  
 
I nyhedsbrev no 3 fra 2014 finder du en opsamling af de aktiviteter foreningen har gennemført i 
2014. Klik her for at hente nyhedsbrevet. 
 
 
 
 
 

http://ppsv.dk/wp-content/uploads/2014/02/PPSV_NYT_NO3.pdf
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Flere venner er meget velkomne 
En vigtig del af venneforeningens arbejde er at søge diverse fonde om tilskud til aktiviteter, som 
skolens ledelse og elevråd ønsker støtte til. Mulighederne for at få tilskud øges betragteligt, når 
foreningen har en stor opbakning i form af mange medlemmer. Derfor lægger vi lige nu mange 
kræfter i at få så mange medlemmer som muligt. 
 
 
Som ven af Præstø Privatskole 
 

- er du indirekte med til at skaffe midler til etableringen af skolen gennem de ansøgninger, 
som sendes til fonde o.lign.  

 
- får du gratis adgang eller rabat til forskellige støttearrangementer, som der afholdes i løbet 

af året. 
 
 
Vi er på nettet. 
Besøg www.ppsv.dk. Her er vi i fuld gang med at opbygge vores hjemmeside. Øverst til højre på 
siden kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der udsendes med jævne mellemrum. 

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 
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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 
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