
Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 11.03.13 
 
Alle mødt! 
 
Anne bød velkommen 
 
Siden sidst: 
Jonna orienterede om æbleskivedagen. 
Det er en rigtig god ide at lave uddelingen samtidig med elevernes juleklip. Gode 
ideer samt budget for dagen er vedlagt – Jonna gennemgår begge dele.  
Gårdmiljø: Karsten sender materialet ud til alle klasselærerne, som tager snakken 
med eleverne. Forslag retur via skolerådet.  
Der er kommet et godt tilbud på vandflasker. Bestillingen skal afleveres en måneds 
tid i forvejen. Karsten melder tilbage, når vi ved, hvornår der er idrætsdag. Ud over 
vand skal eleverne have et stk. frugt. Tine undersøger desuden prisen på en 
müslibar – er den økonomisk overkommelig kommer den med i posen. 
Hjemmesiden. Anne tager fat i Carsten Mellerup mht. udskiftning af billeder. Det 
kunne være en god ide at få nogle billeder på fra SFO’ens tur til Den Gamle By. 
Anne sørger for billeder derfra samt orkester – tumblin turen til Frankrig og 
æbleskive-dagen.  
Det blev vedtaget, at der skal uddeles ”is til alle” d. 8. maj. Jonna står for indkøb 
samt uddeling. Anne giver Marlene besked på at lægge meddelelsen på intra d. 
6. maj, så alle bliver orienteret. 
 
Status på økonomi: 
Bilagene, som kontoret har udarbejdet, blev gennemgået. 
Det ser fornuftigt ud. Der er ca. 50.000,- på kontoen. 
 
Vedtægter: 
 Det blev besluttet at sætte vedtægtsændringen på ”stand by” indtil vi ved noget 
mere om, hvordan skolens vedtægter kommer til at se ud, så der bliver 
overensstemmelse imellem dem.  
 
Indkomne forslag: 
Der var forslag fra et par lærere om støtte til Fladbro løbet, både mht. synlighed og 
til forplejning. Det arbejder bestyrelsen videre med.  
Ønske om tilskud til 9. klasses undervisningsrelevant biograftur – blev støttet med 25 
kr. pr. billet. 
Støtte på 10.000 kr. til skolens musik- og tumble holds besøg i Luxemburg til 
september. 
 
 
 



Evt.  
Bestyrelsen gik en tur på gangene for at se på muligheden for at peppe 
udsmykningen op.  Det arbejdes der videre med.  
 
 
Næste møde:  
Mandag d. 3. juni 2013 kl. 17.00. Tine sørger for forplejning.  
 
 
Mødet slut 19.15                                                                                  Referent: Karsten Pedersen 
 
 
 
 
__________________                   __________________                  __________________ 
Anne Wolthers                          Charlotte Leth                          Jonna Haslund 
 
 
 
 
 
__________________                   ___________________ 
Tove Faber                                Tine Christiansen 
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