Realskolens Venner

Referat af generalforsamling afholdt på Randers Realskole d. 14.09.10
1. Ivan Kjærgaard bød velkommen.

2. Christian Bjørn blev valgt til dirigent.
3. Formandens beretning: Ivan Kjærgaard aflagde beretning – og gjorde opmærksom på, at det
fremadrettet ville blive bestyrelsens beretning – og ikke kun formandens. (se nedenfor).
Beretningen godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskab v/ Tove Faber.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent. 100 kr. blev fastholdt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Realskolens Venner:
Forslag: Ivan Kjærgaard, Kjeld Juul Sørensen, Peter Kirk, Solveig Pleidrup
Valgt blev: Ivan Kjærgaard, Kjeld Juul Sørensen og Solveig Pleidrup
Suppleanter blev: Henrik Sommer og Sis Poulsen
7. Valg af medlemmer til skolens repræsentantskab:
Forslag: Sis Poulsen, Tove Faber, Else Saaby Jørgensen, Finn Sørensen, Henrik Sommer
og John Morgen
Efter skr. afstemning blev Henrik Sommer, Finn Sørensen, Tove Faber og Sis Poulsen valgt
Suppleanter: Else Saaby Jørgensen og John Morgen
8. Valg af revisorer: Erik Grave Kristensen og Else Saaby Jørgensen
9. Orientering om skolen v/ Karsten Pedersen:
Sidste år blev der orienteret om planerne for ElitesportsCollege, og i år kunne der berettes om en flot
indvielse, hvor HKH Kronprins Frederik deltog. Bygningerne er af en meget høj standard, og det er perfekte
rammer om de unge menneskers liv og skolegang. Værelserne er lejet ud, og alt kører som planlagt.
Skolen har gennem en del år massivt satset på at udbygge interessen for naturvidenskab, hvilket bl.a. sker
gennem en satsning på LEGO Robolab. Dette har betydet, at de dygtigste elever har deltaget i nationale og
internationale konkurrencer, som senest har resulteret i, at holdet kom hjem fra en konkurrence i Istanbul
med en flot 3. plads, en placering, der blev opnået i skarp konkurrence med 60 hold fra 26 nationer.
Særdeles flot.
Turen blev en realitet med økonomisk støtte fra bl.a. Vestas, Sparekassen Kronjylland og Rotary.

Skolen kan glæde sig over, at vi stadig har en rigtig god søgning, og vi kan i dag melde fuldt hus over hele
linien – lige med undtagelse af et par pladser i 10. klasse. Fremadrettet har vi også rigtig god søgning,
hvilket vi skal være meget glade for, idet regeringen har meldt ud, at også privatskolerne skal bidrage til
”genopretningsplanen for Danmark”, hvilket helt præcist betyder, at den koblingsprocent, privatskolerne
har til udgiften for en gennemsnitlig folkeskoleelev, vil blive reduceret med en procent pr. år over de næste
fire år.
Skolen har af Søren Fischer fået foræret to store relieffer. De er udført af kunstneren Kai Führer, og de er
blevet ophængt på administrationsgangen. I foråret var der ”afsløring” af reliefferne, hvor der bl.a. var
deltagelse og taler af den nuværende borgmester Henning Jensen Nyhus og den tidligere borgmester Kjeld
Hüttel, der fortalte de fremmødte elever om kunstneren Kai Führer, som Kjeld Hüttel har et stort kendskab
til.
10. Hans Myhrmann orienterer om Hallen. Det kører særdeles godt med hallens økonomi, der laves
overskud på driften hvert eneste år. Derfor er der bl.a. lavet en vedligeholdelsesplan, hvilket betyder, at
hallens vedligeholdelsesstandard er høj. Halinspektør Preben Rosenqvist får rosende ord med på vejen.
11. Evt. Erik Grave Kristensen påpeger, at Realskolens Venner har som sin vigtigste opgave at være gode
ambassadører for skolen ude i lokalområderne samt vælge tre medlemmer til skolens bestyrelse. Det
kunne godt komme til at fremstå som om den økonomiske del er det primære. Det er også vigtigt, men det
er ikke foreningens helt centrale formål.
Karsten Pedersen forklarer, at de tre pladser i bestyrelsen er overtaget fra tidligere kommunale
medlemmer, og den helt klare intention med pladserne har været at sikre kontinuitet i skolens bestyrelse.
(Kommunernes pladser i bestyrelsen stammer tilbage fra dengang, hvor skolen havde fast aftale med
mange af de små omkringliggende kommuner om, at de sendte deres elever ind på Randers Realskole, hvor
de så kunne tage 8. – 10. klasse. Kommunerne betalte skolen direkte for elevernes skolegang, så derfor
skulle udvalgte kommuner være repræsenteret i bestyrelsen. Efterhånden som kommunerne selv fik
etableret overbygning på deres skoler, faldt aftalen bort – og de kommunale repræsentanter gled ud af
bestyrelsen og erstattet med medlemmer valgt af Realskolens Venner)
Referent: Karsten Pedersen.

Efter den officielle del blev der serveret ost og rødvin, hvilket viste sig at falde i deltagernes smag. Mødet
blev først afsluttet kl. 22.

Beretning - Realskolens Venner - ordinær generalforsamling, tirsdag den 14. sep. 2010.
Så er der igen gået et år - da jeg skrev min beretning sidste år var der ca. 137 medlemmer i foreningen og
forrige år ca. 112 medlemmer - nu tæller medlemsskaren ikke mindre en godt og vel 800 medlemmer - så
man må jo sige at der er sket en udvikling - ja en meget stor udvikling.
En stor tak til det nedsatte udvalg for deres indsats i forbindelse med hvervekampagnen, som startede i
august 2009.
Der er ligeledes udgivet en folder: "Vi er med til at sikre, at alle kommer med".
Denne folder har sikkert også givet en del medlemmer.
Udvalgets intentioner var på sigt et medlemstal for 2009 på 300 medlemmer og for 2010 en forventning om
et medlemstal på ca. 1000 medlemmer.
Man må jo sige at man næsten har nået målet. Vi var jo nogle som ikke rigtig troede, at dette kunne lade sig
gøre, men vores skepsis er blevet gjort fuldstændig til skamme.
Et flot, flot resultat.
Vi er således blevet en stor forening. Vi har nogle økonomiske midler til at gøre forskel - til fordel for
børnene.
Af regnskabet fremgår, at vi i regnskabsåret har uddelt kr. 13.600,- i støtte til ture og bog legater.
Desuden er der ydet et tilskud til skolens frugtordning på kr. 50.000,-. Frugtordningen indebar et
tilsvarende tilskud fra det offentlige, men dette tilskud kan ikke p.t. søges, hvorfor en permanent
frugtordning ikke er økonomisk mulig på nuværende tidspunkt.
I forbindelse med tilskud til ture skal det oplyses, at der er ydet tilskud til skolens Lego Robothold, der var
en tur i Istanbul.
Beløbet blev givet til EM i Lego Robotteknologi, og der blev kvitteret med en flot 3. plads af 60 hold.
Desuden er der givet en præmie på kr. 2000,- til 0.A, der havde flest tilmeldte til Realskolens Venner.
Alt i alt må man jo sige, at det er svært at bevare pessimismen - vi har ideer til, hvad vi kan bruge vores
midler til, men vi hører meget gerne om nye ideer og tiltag, som børnene kan få glæde af.
Til slut tak til udvalget: Stig Pedersen, Christian Bjørn, Anne Wolthers, Jan Sønderlyng og Karsten Pedersen
for deres store indsats, samt tak til skolens ledelse og bestyrelse for velvilje og godt samarbejde.

Randers, den 14. Sep. 2010.
Ivan Kjærgaard,
Formand.

