
Præstø Privatskoles Venner 
 

MØDE Bestyrelsesmøde  

DATO 5. september 2016 kl. 19:00 

STED Lærerværelset 

Deltagere:  Esko Schmidt-Sørensen,  Henrik Kjøller,  Jens Sohl Jensen (JSJ), Mille Lehn,  Karina Sejersbøl,  

Rasmus Fromberg, Helge Bramsen, Birgitte Skovgaard. 

Gæster : Claus Bucholtz (CB) (forlod mødet efter pkt. 2) 

Afbud : Majbrit Bay, Rikke Krøyer 

Referent : Jens Sohl 

 

REFERAT 

1. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra foregående møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 

2. Status på Fundraising. 

CB havde undersøgt typiske vilkår. Der bør søges til et velbeskrevet og nøglefærdigt projekt. Egenbetaling 

bør være 20-25%. Det kan fx være en skolegård. 

BESLUTNING 

Der igangsættes en projektbeskrivelse af en skolegård. Kravspec til projektbeskrivelsen udarbejdes af 

Fundraisinggruppen sammen med skolens ledelse. Flere forældre der har interesser for fundraising 

efterlyses. Processen Koordineres med skolens bestyrelsen via Karina.  

Andre mulige projekter der blev nævnt: Indkøb af Bus,  ”musikhus”, ”indeklimaløsning”  

Plan Elevråd aktiveres 

Forældregruppe aktiveres 

Skolens bestyrelse aktiveres.  

Fundraisinggruppen driver processen. 

Fundraisingruppen består herefter af : 

Claus Bucholtz (tovholder) 

Rasmus Fromberg 

Rikke Krøyer 

 



3. Siden sidst 

Fransk Forår 

Se separat referat fra evalueringsmøde. Overskud 31.000. Rollespil kostede 10.000. Madhold til festmiddag 

bør være mere effektivt. Som et decideret hold. Menuen kan fx være franske specialiteter. Esko laver en 

fransk forår manual. Vi kan låne Sweet & Cofees telte. Der bør skaffes en reol til Tombola. Der laves en 

inviation til informations og planlægningsmøde i Januar måned.  

Familietur til Møns Klint 

Dejlig varmt godt vejr. 75 tilmeldt ca. 70 dukkede op. Fælles udflugt bør arrangeres igen. Måske en dag på 

Feddet. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

4. Indkomne forslag punkter til drøftelse 

Medlemshvervning  

Mille laver et tilmeldingssetup for skolens forældrer sammen med skolens ledelse. Ja, tak til medlemskab. 

Opkræves sammen med skolepenge og overføres til PPSV. Mille og Karina laver et informations og 

velkomstbrev. Tilmelding kan ske via skoleindtra.  

Der laves et tilsvarende brev til samtlige nuværende medlemmer der IKKE direkte har børn på skolen. De 

opfordres til at betale direkte på foreningens konto.  

EFTER MØDET: JSJ foreslår at der laves en liste over flere potentielle firmamedlemsskaber. Måske er det en 

idé at opfordre firmaet til at deltage i GF.  

 

5. status (økonomi / Medlemmer) 

Pr 5. september 2016: 

Individuelle/privat: 5 

Familiemedlemsskaber: ?? 

Firmamedlemsskaber: 7  

Firmamedlemsskaber (Logo): 10 

Kassebeholdningen er ca: 58.000,- 

 

6. Aktiviteter 

Julekalender starter op nu.  

Der trykkes 2.000 stk. Rasmus står for det praktiske. 



3 og 4 klasserne har den i kommission. Derudover får hver elev 5 kalendere. Det understeges at det er helt 

frivilligt om man ønsker at deltage i salgsarbejdet. Formålet med Julekalenderen2016 præciseres:  

”50%  overskuddet af denne julekalender går til Præstø Privatskoles Venner, som støtter Præstø 

Privatskole. Desuden går 50% af årets overskud til Bettinas Julekurv (Præstø)”.  

Der tages kontakt til Bettinas Julekurv for aftale inden julekalenderne trykkes.  

 

7. Indkomne ansøgninger om støtte (jævnf. vedtægternes §6) 

Siden seneste bestyrelsesmøde har vi modtaget en ansøgning vedr. indretning af klublokale. Det blev via 

mail besluttet at donere ca. 18.500 (fladskærme, diverse, AV) 

 

8. status på kommunikation og markedsføring. 

Der laves et informationsbrev vedr. medlemskabe : Karina og Mille 

Ultimo 2016 laves en Årsberetning (Jens J og Jens Sohl er tovholder). Hele bestyrelsen modtager den til 

kommentarer/korrektur. 

1. udkast forelægges bestyrelsen på mødet i november. 

 

9. Rullende kalender 2016 og 2017 

Bestyrelsesmøde : Onsdag den 9. november (planlægning af GF og Hjælp til julearangement) 

Generalforsamling torsdag den 2. februar 2017. (køreplan for fransk forår)  

Fransk Forår : 26-28 maj 2017 

 

10.  Eventuelt 

Ideen omkring Peter Mygin arrangement genoptages i efteråret. De koordineres med Præstø Skole således 

at hele byen er velkomne.  

Esko deltog Arne Jørgensens afskedsreception. AJ vil gerne fortsat være tilknyttet PPSV som dirigent. Det 

sætter bestyrelsen pris på. 


