
Præstø Privatskoles Venner 
 

MØDE Bestyrelsesmøde  

DATO 21. januar 2016 kl. 18:00 

STED Lærerværelset 

DELTAGERE Esko Schmidt-Sørensen, Henrik Kjøller (fra kl. 19:45), Jens Sohl Jensen (JSJ), 

Mille Lehn,  Karina Sejersbøl,  Rasmus Fromberg, Birgitte Stougaard, Helge 

Bramsen, Jens Jespersen   

AFBUD Majbritt Bay 

REFERENT Jens Sohl 

REFERAT 

1. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra foregående møde 

Referat fra mødet den 29. oktober 2015 blev underskrevet 

2. Siden sidst 

Karina orienterede om den positive omtale i medierne om skolen. Navnlig den gode 

historie om god økonomi og overskud allerede første år er glædelig.  

3. Indkomne forslag/punkter til drøftelse 

Orientering om Projekt Fritid ved Vandet 

JSJ orienterede om status. 

Orientering om Præstø Paddle Club 

JSJ orienterede om at Præstø Paddle Club under stiftelse og at der afholdes stiftende GF 
den 28. januar.  

Forslag om at PPSV/Præstø Privatskole søger midler til anskaffelse af sit on topkajakker 

der kan bruges i regi af Præstø Paddle Club og sommeridrætsaktiviteter. 

Det er skolen/Henrik Kjøller der beslutter hvorvidt skolen har behov for redskaber. Det 
besluttedes derfor at afvente en evt. ansøgning fra skolen jævnfør vedtægternes §6. 

Planlægning af Ordinær Generalforsamling den 25. februar 2016. 
Jens Sohl og Mille arrangerer GF. Arne Jørgensen har sagt ja til at være dirigent. 

Vedtægtsjustering: 

Der er behov for en vedtægtsjustering (Formalia ifbm valg af revisorer) jævnfør 

foregående GF.  



Valg til bestyrelsen: 

Esko, Millle og Jens Sohl er på valg. Alle modtager genvalg med nedenstående 
kommentarer. 

Esko meddeler at han er parat til at fortsætte som formand men viger gerne pladsen 

som formand hvis andre har lyst. Jens Sohl er parat til at fortsætte som sekretær i 

foreningen med fokus på administration og markedsføring samt deltagelse i max 4 

ordinære bestyrelsesmøder om året samt GF. Jens Sohl ønsker ikke at bruge tid på 
foreningsaktiviteter, som han mener bør ligge i udvalg. 

 

4. status (økonomi / medlemmer) 

Pr 21. januar 2016: 

Individuelle/privat: 15 

Familiemedlemsskaber: 70 

Firmamedlemsskaber: 7  

Firmamedlemsskaber (Logo): 10 

Kassebeholdningen er: 68.030,- 

 

5. Aktiviteter 

Evaluering af Julekalender 

Aktiviteten har som helhed været en succes med en omsætning på ca. 32.xxx,-. Det 

endelige regnskab forligger ikke endnu. Afregningsmetoden bør justeres i 2016 så det 

bliver nemmere rent administrativt. Rasmus tager kontakt til Henrik Kjøller for at aftale 

nærmere. Elverne har været godt engageret. Alene ved Meny blev der solgt ca. 500 stk. 

Evaluering af Julearrangement 27. november 2015 

Julegrøden var brændt på og smagte derefter. Aktiviteterne i cafékøkkenet var en succes. 

Måske en idé med flere hyggerum. Tidspunktet på dagen passede dårligt for mange 
forældre. Men det kan vel ikke være anderledes? 

EFTER MØDET: Var det måske en ide at eleverne næste år laver risengrøden selv?. Måske 

med assistance fra Duevang? Var det en idé at PPSV donerer gryder der kan håndtere den 
slags? Evt som udekøkken over bål. 

Nedsættelse af Fransk Forårs Arrangementsgruppe (lille styregruppe/stor arbejdsgruppe) 

Der indkaldes til koordineringsmøde til afholdelse umiddelbart efter generalforsamlingens 

afslutning den 25. februar. 



Indledende tovholder: Rasmus  

Invitation til koordineringsmøde: Jens Sohl finder tidligere eksemplar frem og laver forslag 

Majbritt: påtager sig én stand. 

Esko er tovholder på udendørsaktiviteter. 

Konceptet for Fransk Forår: 

Arrangementsgruppen laver oplæg og bemandingsplan. Jens Sohl samler eksempler fra 
tidligere år i en mappe. 

Målet er 1-2 forældrer fra hver klasse og at hver klasse bidrager med noget der passer til 
deres alderstrin.  

Særligt PPSV arrangement til 1. kvartal 2016 

Udsættes til efteråret 2016. 

Listning af hvert bestyrelsesmedlems forslag til kunstnere/artister som kan tænkes at 
trække fuldt hus med garanti.  

Esko har fremsendt forslag om Peter Mygin. 

Kan evt. arrangeres sammen med Præstø Skole. Jens Jespersen retter henvendelse til 

Præstø Skole og undersøger muligheden for at stole der tidligere var på Klosternakken 
kommer tilbage. 

 

Team Rynkeby skoleløbet 18/3.  
Arrangeres som planlagt med involvering af begge skoler i Præstø. 

 

Vennefest 

Udsættes til senere på året. 

Forslag fra foregående møde om at PPSV tager initiativ til en vennefest (medlemmer af 

PPSV og forælder på skolen) 

 

Forårsloppemarked 

Skal vi holde forårsloppemarked ? 

Kan Evt. afholdes ifbm Fransk Forår 

 

 



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

Der er et ønske fra lærere og elever om bordtennisborde(3-4 borde). Det anbefales at 

Henrik Kjøller på vegne af skolen fremsender ansøgning til behandling på næstkommende 
bestyrelsesmøde. 

7. status på kommunikation og markedsføring 

-   2 nyhedsbreve er udsendt i nov/dec 2015 

- Status på efterlysning af Webmaster (oplæg nedenfor) 

Ole Fog har meldt sig med assistance. Det besluttedes også at tage kontakt til Thomas 
Petersen. Der oprindeligt har hjulpet med etableringen. Hans kompetencer er værdifulde 
for den videre udvikling af siden, kalendere, maillister, osv. 
 

8. Status på Fundraising. 

Arne Jørgensen har foreslået kontakt til Anette Borberg Jensen, Tappernøje. 

 

9. rullende kalender 2016 

Status og datofastlæggelse af kalenderarrangementer 2016 

 

25. februar 2016  Ordinær Generalforsamling 

3-4 kvt 2016  PPSV arrangement fx Peter Mygin 

maj 2016   Fransk Forår 

29/1   Skolefest 

august 2016 Foreningernes dag 

5. juni grundlovsdag Helge arrangerer tur til Møns Klint. 

November 2016 Planlagt julearrangement  

 

Mødekalender 2016 
Ordinær Generalforsamling (25/2-2016) 

Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2016 
 

10. Eventuelt 

 


