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Afbud fra Solveig Pleidrup. 
 
Anne Bød velkommen, og der var udelt begejstring for Kjelds medbragte anretning. 
Anne foreslår, at Kjeld påtager sig opgaven som ordstyrer. 
 
Siden sidst:  
Kjeld omtaler, at der bestemt er mulighed for, at den på sidste møde omtalte drage, 
vil kunne sprøjtes op i beton – på stedet, og derigennem vil projektet kunne gøres til 
en billigere pris, end hvis den skal færdigstøbes. En egentlig pris har Kjeld ikke med, 
men vil til næste gang prøve at undersøge det.  
Tina og Pernille (designlærerne) bør undersøge muligheden for at søge div. fonde. 
KP taler med dem.  
 
KP fortæller om, at det planlagte møde med færdselskontaktlæreren blev aflyst i 
sidste øjeblik, fordi KP blev kaldt til møde hos Randers Kommune. Ivan og KP sætter 
et nyt møde op (er allerede aftalt til d. 10. juni).  
 
Tove havde medbragt et par eksempler på nye ”pantfrie” drikke emballager, der i 
dette tilfælde er lavet i pap. Disse dunke vil være fortrinlige til at dele ud blandt 
eleverne til de fremtidige arrangementer, hvor R. V. skal være med.  
Anne følger op på initiativet, og undersøger noget mere vedr. priser, mængde m.m.  
 
Ideen omkring et motionsløb i skoleregi blev igen drøftet. KP tager en snak med 
idrætslærerne for at motivere til, at der evt. bliver sat et arbejde i gang hos eks. 
Idrætslinjen.  
 
Anne omtaler, at der til Årsskriftet i år er blevet reserveret plads til en artikel om 
R.V., i artiklen vil der også blive plads til et billede (måske flere?). 
Artiklen er vigtig, idet R.V. nu er blevet mere ”hvermandseje”, og bestyrelsen skal 
derfor kommunikere ud, hvad vi står for.  
 
KP lover at tage hånd om en plade til at montere på den nyindkøbte globus.  
 
 



Status på økonomi: 
Tove har ikke haft mulighed for at a jour føre sig med skolens kontor. Bliver gjort til 
næste møde. 
 
Hjemmesiden: 
Anne har haft kontakt til Carsten Mellerup, og de har drøftet videre omkring en logo 
løsning. Det er stadig på skitsestadiet, processen har ikke været så let, idet Anne har 
haft mere travlt end sædvanligt, og Carsten Mellerup laver arbejdet til R.V. i sin 
fritid. Der er lovet en skitse klar til sommerferien. 
Referater af bestyrelsesmøderne er blevet lagt på hjemmesiden.  
 
Indkomne ønsker: 
KP bringer et ønske, fra LEGO holdet om et yderligere tilskud, videre. Ønsket 
imødekommes, og der er bevilget 5.000,- kr. yderligere.  
Desuden er der indkommet et ønske fra designlærerne om et tilskud til en 
inspirationstur til Nuuk.  
Bestyrelsen har en længere debat omkring netop det emne, og det ender med, at 
medlemmerne får en kopi af ansøgningen med hjem, således man hver især har 
mulighed for at tænke det grundigt igennem.   
Det aftales, at der på næste møde vil blive taget en beslutning. Samtidig vil man 
have mulighed for at enten Tina eller Pernille møder op, og begrunder deres 
ansøgning, som ligger uden for det område, R.V. normalt støtter.  
Det aftales, at fremtidige ansøgninger skal være KP i hænde senest 14 dage før det 
kommende bestyrelsesmøde, således at ansøgningerne kan sendes ud til 
medlemmerne i så god tid, at man kan nå at sætte sig ind i forslaget, og derved få et 
mere kvalificeret grundlag at træffe beslutning på.  
KP formidler videre til lærerne. 
 
Næste møde: 
Torsdag d. 11. august kl. 19.00. Ivan sørger for anretningen.  
 
Mødet slutter kl. 20.58. 
 
Referent KP 
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