
Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 26.03.12 
 
Afbud fra Ivan Kjærgaard 
 
Anne bød velkommen 
 
Siden sidst: 
Hjemmesiden: Anne redegjorde for den seneste opdatering omkring 
hjemmesiden. 
Der har været et par henvendelser ang. folks fortsatte medlemskab efter børnene 
er gået ud af skolen. 
Teksten på hjemmesiden bliver rettet til.  
Reklameplancher: Det vil være fint, hvis vi kan få en ”reklamesøjle”, der gør 
opmærksom på Realskolens Venner, når vi deltager i arrangementer rundt 
omkring. Anne undersøger mulighederne. 
Labels: Anne undersøger muligheder og priser, og hun vender tilbage med tilbud. 
 
Status på økonomi: 
Indestående 145 t. kr., Beløbets størrelse skyldes, at foreningens obligationer er 
blevet solgt, og den oprindelige konto i Danske Bank er blevet nedlagt, og 
pengene er af nemheds hensyn blevet overført til Realskolens Venners konto i 
Sparekassen Kronjylland, således det er den eneste konto, der i dag viser 
foreningens indestående.  
 
Logo: 
Der skal laves trøjer og kasketter til brug ved begivenheder, hvor Realskolens 
Venner deltager. Solveig og Kjeld undersøger priser mm. 
 
Indkomne ønsker: 
Håndboldpigernes deltagelse i VM i Kroatien: Heftig debat om tilskud til 
håndboldpigerne contra gym./ musik tur til Frankrig. En væsentlig forskel er, at på 
turen til Frankrig bor og spiser deltagerne gratis.  
Der blev bevilliget 20.000 kr., idet det er en ekstraordinær situation, hvor der skal 
”rejses” mange penge – og med kort varsel. Turens pris er ca. 150 t. kr., da der er 
bundne udgifter til både rejse, mad og ophold. 
 
Solveig redegør for sit forslag om kasket til alle børn i Indskolingen. Forslaget skal 
forelægges Indskolingen. Solveig indhenter tilbud. Emnet tages op senere. 
 
Ansøgning fra en familie ang. 10 seancer med samsyns træning til en elev. Det 
besluttes at dække udgiften med 75 %. 
 
 



Næste møde: 
Tirsdag d. 29. maj kl. 19.00 (Tove står for traktementet). 

Referent: Karsten Pedersen  
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