Realskolens Venner
Referat af generalforsamling afholdt på Randers Realskole d. 13.09.11
1. Karsten Pedersen bød velkommen
2. Henrik sommer blev valgt som dirigent
3. Bestyrelses beretning ved formand Anne Wolthers (gengives nedenfor):
Randers Realskole har heldigvis rigtig mange venner. Siden 2009, hvor vi iværksatte en kampagne
for at udbrede kendskabet til foreningens arbejde, er medlemstallet steget til 968 – en forøgelse på
mere end 800 medlemmer.
Da skolens bestyrelse senere besluttede, at alle nye elever automatisk er betalende medlemmer via
skolepengene, må vi sige, at REALSKOLENS VENNER hviler på et solidt fundament. Dette er et godt
udgangspunkt, for at vi kan tage et socialt ansvar og medvirke til, at alle skolens elever kan få
mulighed for at få deltage i alle skolens aktiviteter.
Den nye bestyrelse har det første år arbejdet meget med at synliggøre vores eksistens: Vi har
forbedret vores link på skolens hjemmeside. Her vises billeder af bestyrelsens medlemmer, deres
tlf. nr. og mailadresser, så alle har mulighed for at tage direkte kontakt til os. Man kan også
kontakte foreningen direkte via et link på hjemmesiden. Vi vil meget gerne have ris, ros og nye
ideer til vores arbejde.
Skolens medie samarbejdspartner Carsten Mellerup har i samarbejde med os, designet et logo til
foreningen, som fremover skal markere og synliggøre vores tilstedeværelse og aktiviteter. Carsten
Mellerup har gjort det gratis, som en donation til Realskolens Venner.
Med det nye solide fundament har det været muligt at udvide den økonomiske støtte til skolens
elever. Det er fortsat første prioritet at støtte økonomisk trængte elever, så de også kan deltage i
studieture og andre af skolens aktiviteter, der måtte koste familien en ekstra udgift.
I samarbejde med klasselærerne i 7. – 10. klasse har vi lavet en undersøgelse for at registrere
elevernes brug af cykelhjelme. Formålet var at iværksætte en kampagne - ved hjælp af skolens
distriktsbetjent – for at optimere brugen af cykelhjelme og dermed elevernes sikkerhed.
Undersøgelsen viste imidlertid, at vores elever bruger cykelhjelm og dermed hovedet, så
kampagnen blev ikke nødvendig.
Det har også været muligt at give alle elever en ”adventsgave”, idet vi delte æbleskiver og
klementiner ud den dag, skolens juletræ og adventskrans blev tændt for første gang. Eleverne
modtog gaven med begejstring, så det er tanken at gøre gaven til en tilbagevendende tradition.
Vi har opfordret skolens lærere til at henvende sig til os, hvis de har et særligt ønske eller behov,
som ikke nødvendigvis kan opfyldes på anden vis. Det har medført en sponsoreret kæmpeglobus til
indskolingen, og der er flere opfyldte ønsker på vej.
Det har været et spændende år, hvor vi alle har skullet vænne os til at tænke stort. Vi er kommet et
godt stykke, men vi vil gerne meget mere. Derfor vil bestyrelsen opfordre alle til at komme med nye
ideer og visioner, som kan gavne alle børn på skolen og dermed medlemmerne af REALSKOLENS
VENNER.

Til slut vil bestyrelsen gerne takke Karsten Pedersen for et flot sekretærarbejde og hyggeligt
samvær.
Beretningen godkendes.
4 Tove Faber fremlagde regnskab (vedhæftes)
Erik Grave påpeger, at det fremadrettet vil være en god ide, at bestyrelsesreferaterne beskriver,
hvor mange penge, der er bevilliget til de enkelte projekter.
Regnskabet godkendes.
5. Der var enighed om at fastholde kontingentet på 100,- kr.
6 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Anne Wolthers og Tove Faber bringes i forslag – og vælges.
6 b. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Henrik Sommer og Sis Poulsen bringes i forslag – og vælges.
7 a Valg af medlemmer til Repræsentantskabet
Ivan Kjærgaard, Bodil Svejstrup, Erik Grave Kristensen og Tove Kirk bringes i forslag – og vælges.
7 B Valg af suppleanter til Repræsentantskabet
Else Saaby Jørgensen, John Morgen og Solveig Plejdrup bringes i forslag
Else Saaby Jørgensen og Solveig Pleidrup vælges.
8. Valg af revisorer
Erik Grave Kristensen og Else Saaby Jørgensen bringes i forslag – og vælges.
9 Beretning om skolen
Karsten Pedersen fortæller om afslutningen af skoleåret 2010/11, sidste skoledag, skriftlig og
mundtlig eksamen, skolefesterne i indskolingen og mellemtrinnet, translokationen, skolestarten
for det nye skoleår, trivselsdagene for de nye klasser.
Preben Didriksens dødsfald, indsats af sorg / krise beredskabet fungerede helt efter planen, der er
taget godt hånd om de elever, Preben har – og har haft.
Omtale af den ansættelsesprocedure der efterfølgende har været, og ansættelse af Marlene
Romby Madsen i Preben Didriksens stilling.
Skolens planer om byggeri omtales.
Der sluttes af med spørgsmål fra de fremmødte, hvilket gav anledning til en god debat.
Undervejs i mødet blev der serveret ost og vin, hvilket fik mange rosende ord med på vejen.
Mødet sluttes kl. 20.58.
Referent: Karsten Pedersen

