Realskolens Venner
Referat af generalforsamling afholdt på Randers Realskole d. 09.09.09

1. Tove Faber bød velkommen.
2. Henrik Sommer blev valgt til dirigent.
3. Formandens beretning: Karsten Pedersen læste formandens beretning op, idet Ivan Kjærgaard havde
forfald. (Beretning vedlagt).
4. Fremlæggelse af regnskab v/ Tove Faber. (Regnskab og beretning vedlagt)
5. Fastsættelse af kontingent. 100 kr. blev fastholdt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Realskolens Venner:
Forslag: Tove Faber, Jesper Jørgensen og Anne Wolthers
Valgt blev: Tove Faber og Anne Wolthers.
Suppleanter blev: Jesper Jørgensen og Sis Poulsen
7. Valg af medlemmer til skolens repræsentantskab:
Forslag: Ivan Kjærgaard, Erik Grave Kristensen, Bodil Svejstrup og Tove Kirk
De foreslåede kandidater blev valgt
Suppleanter: Niels Helles og Aage Christensen
8. Valg af revisorer: Erik Grave Kristensen og Else Saaby Jørgensen
9. Orientering om skolen v/ Karsten Pedersen:
Det Garuda profil system, som blev omtalt på sidste generalforsamling er blevet taget i brug og er blevet
fint modtaget blandt personalet.
Tre besøg på skolen af Arlette Andersen blev omtalt. Arlette Andersen er en ældre dame, der har siddet i
Auschwitz KZ lejren under krigen. Hun er først i en høj alder begyndt at holde foredrag om sine oplevelser.
En meget stærk oplevelse, som bestemt gav stof til eftertanke.
Håndboldlinjens tur til Kroatien blev omtalt. Samme Håndboldlinjes danmarksmesterskab i skolehåndbold
både hos piger og drenge blev også nævnt.

Håndbold‐ og Fodboldlinjen er i år blevet nedlagt og afløst af ElitesportsCollege, der samtidig favner
bredere rent idrætsligt. Flere idrætsgrene og samtidig mere elitære elever. Kommunikationslinjen er også
blevet nedlagt og afløst af X – class, den studieforberedende linje.
Skolen har også indledt et samarbejde med Teknisk Skole, så vi giver vore elever et endnu bedre grundlag
at træffe beslutning om fremtiden på.
Skolens nye hjemmeside blev fremvist på Smartboard, og i den forbindelse blev det nye kollegium
ElitesportsCollege præsenteret. (Det er den meget høje bygning, der er blevet rejst i forbindelse med Elro
Arena på Viborgvej).
Skolen har et meget stabilt elevtal, hvilket også giver en økonomisk stabilitet.
De nye tiltag for at få flere medlemmer i Realskolens Venner har d.d. resulteret i 465 nye medlemmer.
10. Tove Faber orienterer om Hallen. Det går rigtig godt med driften, og Preben Rosenkvist er en både
dygtig og værdsat halinspektør. Tove efterlyser et medlem til hallen bestyrelse. Louis Mourao vil gerne stille
sig til rådighed, hvilket bliver godkendt af generalforsamlingen.
Referet: Tove Faber.
Efter den officielle del blev der serveret ost og rødvin, hvilket viste sig at falde i deltagernes smag. Mødet
blev først afsluttet kl. 22.

