
 

                            

Ordinær generalforsamling 

i foreningen Præstø Privatskoles Venner (PPSV) 

Dato : 25. februar 2016 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 overensstemmelse med vedtægterne. 

 

3. Bestyrelsens beretning  

Esko fremlagde bestyrelsens beretning. (se separat skriftlig beretning) 

 

AJ kommenterede at det efter hans opfattelse var muligt at skabe yderligere 

indtægter til julekalenderen ved at justere prisen for deltagele 

 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab  

Mille Lehn omdelte det reviderede regnskabet pr. 31/12 - 2015 og gennemgik 

hovedtallene. (se regnskab) 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

 

5. Fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsens foreslog uændrede kontingentsatser: 

- Privat medlemskab (enkelt) : 50,-  

- Familiemedlemsskab : 100,-  

- Firmamedlemsskab : 500,- 

- Logomedlemsskab : 1.000,- 

Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

AJ oplyste at bestyrelsen havde fremsat et forslag om vedtægtsændringer. 

Herefter læste AJ forslaget op og tilføjede enkelte kommentarer. Forslaget er 

gengivet nedenfor.  

 

Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægternes §13: 
 
”Der vælges én revisor og én revisorsuppleant for et år af gangen.” 
 



Bestyrelsens forslag blev vedtaget og vedtægterne bliver derfor opdateret 

jævnfør generalforsamlingens beslutning. 

 

  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg i 2016 og var parate til at modtage 

genvalg for en toårig periode: 

Esko Schmidt-Sørensen  

Mille Lehn  

Jens Sohl Jensen  

De blev alle genvalgt uden modkandidater. 

Maj-Britt Bay var parat til at modtage valg som 1. suppleant 

Helge Bramsen var parat til at modtage valg som 2. suppleant  

De blev valgt uden modkandidater 

 

Herefter ser bestyrelsen således ud 

Esko Schmidt-Sørensen (på valg i 2018) 

Mille Lehn (på valg i 2018) 

Jens Sohl Jensen (på valg i 2018) 

Rasmus Fromberg (på valg i 2017)   

Jens Jespersen (på valg i 2017) 

Karina Sejersbøl (på valg i 2017)  

Birgitte Stougaard (på valg i 2017) 

Suppleanter 

1. suppleant Maj-Britt Bay (på valg i 2017) 

2. suppleant Helge Bramsen (på valg i 2017) 

 

Herefter spurgte AJ om der var kandidater til revisorposterne. Kim Andersen 

meddelte at han var parat til at modtage valg og Rasmus meddelte at Henrik 

Pedersen modtog genvalg. Begge valgtes uden modkandidater 

Revisorer 

Kim Andersen (på valg i 2017) 

Revisorsuppleant Henrik Pedersen (på valg i 2017) 

 

8. Eventuelt 

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

besluttes. Herefter gav han ordet frit.  

Claus Buchholz (CB) tilbød sig som tovholder på etablering af en fundraising gruppe. 

Claus vil bla. tage kontakt til Rikke Sønder der har kompetencer indenfor 

fundraising. Rasmus Fromberg og Rikke Krøyer vil gerne deltage i gruppen.  



Det blev diskuteret om alle forældre på skolen burde være medlem af 

venneforeningen. Der blev fremsat forslag om at skolebestyrelsen skulle spørges 

om det kunne overvejes og efterfølgende realiseres.  

Kl. 19:49 erklærede AJ generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 

orden. 

_____________________  _____________________ 

Arne Jørgensen, Dirigent   Jens Sohl Jensen, referent 

 


