
Bestyrelsens beretning 2015  

Præstø Privatskoles Venner har siden starten i 2014 haft flere opgaver. 

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

Foreningen har fået et godt fodfæste og oplevet en pæn vækst i form af medlemskaber. Således er der pr. 
1/9 2015 - 10 personlige medlemskaber, 57 familiemedlemsskaber og 16 erhvervsmedlemskaber. 

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

I slutningen af 2014 var PPSV involveret i julearrangementet på skolen og der blev etableret en tradition 
med julekalender som børnene kan sælge. Overskuddet fra kalender salget i 2014 var 23.879.  På baggrund 
af erfaringerne fra 2014 er julekalenderen i 2015 allerede planlagt.  

Venneforeningen var igen i 2015 aktiv i forbindelse med Fransk Forår. Under Fransk Forår var der i alle 
boder masser af aktiviteter af glade børn der ville prøve de forskellige aktiviteter.  

De første par 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. Men vi er også blevet opmærksomme på at der er behov for flere 
hænder hvis aktiviteter skal fastholdes og nye skal skabes. 

Siden starten har vi leveret fire donationer til skolen: 

2014 
Cykeltrailer med mobilt udekøkken – kr. 8.000 
Afsat kr. 4.000 til elevrådet / lektiecafe – til de ønsker som eleverne har.  
 
2015 
Tilskud til køb af musikinstrumenter 20.000,- overskud fra Fransk Forår. 
Tilskud til Urban Garden 5.000 

Det er en stor glæde for bestyrelsen at vi allerede i de 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 spændende nyt år, hvor vi synes mulighederne for at gøre en forskel for skolen er 
væsentlig forbedret. Vi håber i det nye år både at få flere medlemmer i foreningen og samt at flere melder 
sig med en aktiv hjælpende hånd når aktiviteter skal skabes og afvikles. 

Vi har et særligt ønske om at 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 Præstø Privatskoles venner har vi denne platform.  

Hvis vi for alvor skal være slagkraftige er det en fordel at vi er 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 


