
 

ordinær generalforsamling 

i foreningen Præstø Privatskoles Venner (PPSV) 

Dato : Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19:00 

Sted : Præstø Privatskole, Klosternakken, Præstø 

REFERAT 

1. Velkomst v. formanden 

Esko bød velkommen og foreslog Arne Jørgensen 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) 

Beretningen blev godkendt 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Mille Lehn omdelte det reviderede regnskabet pr. 31/12 – 2018 og gennemgik 

hovedtallene. (se regnskab) 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser: 

- Personligt medlemsskab : 50,- 

- Familiemedlemsskab : 100,- 

- Firma 500,- (listes) 

- Logo 1.000,- (listes og logo) 

- ”Kalender” 1.500 (listes, logo og Julekalender) 

Bestyrelsens forslag blev godkendt 

6. Indkomne forslag 

AJ oplyste at der ikke er indkommet nogle forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og var parate til at modtage 

genvalg for en toårig periode: 

Sofie Boysen 

Rikke Krøyer 

Lone Plæhn Jensen 

Caspar Christensen 

Jens Jespersen 

Karina Sejersbøl 

Birgitte Stougaard 

Ivan Reedtz-Thott 



 

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 2020) 

Mille Lehn (på valg i 2020) 

Jens Sohl Jensen (på valg i 2020) 

Sofie Boysen (på valg i 2021) 

Rikke Krøyer (på valg i 2021 

Lone Plæhn Jensen (på valg i 2021) 

Caspar Christensen (på valg i 2021) 

Jens Jespersen (på valg i 2021) 

Karina Sejersbøl (på valg i 2021)  

Birgitte Stougaard (på valg i 2021) 

Ivan Reedtz-Thott (på valg i 2021) 

 

Suppleanter 

1. suppleant Maj-Britt Bay (på valg i 2020) 

2. suppleant Helge Bramsen (på valg i 2020) 

 

Herefter spurgte AJ om der var kandidater til revisorposterne.  

Mille Lehn meddelte at Rikke Katrine Aagaard Andersen var parat til at på lade 

sig vælge som revisor og at Kim Andersen var parat til at være revisorsuppleant. 

Begge valgtes uden modkandidater 

Revisorer 

Rikke Katrine Aagaard Andersen (på valg i 2020) 

Revisorsuppleant Kim Andersen (på valg i 2020) 

8. Eventuelt 

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

besluttes. Herefter gav han ordet frit.  

Der efterlyses mere information fx en som en folder og en henvisning til 

hjemmesiden. En infotavle på et synligt sted, måske med firmalogoer. Hjemmesiden 

bør også opdateres. Facebook bør også genoplives. Det er særligt vigtigt med 

informationsfokus på 0. klasserne 

Kl. 19:37 erklærede AJ generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 

orden. 

 

_____________________  _____________________ 

Arne Jørgensen, Dirigent   Jens Sohl Jensen, referent 


