Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 30.08.11
Afbud fra Ivan Kjærgaard.

Anne bød velkommen.
Siden sidst:
Anne orienterede om pantfrie vandbeholdere. Det viser sig at blive alt for dyrt. En
minimumsordre vil løbe op i mere end 100.000 kr.
Kjeld havde undersøgt, hvor meget det vil løbe op i, hvis projektet med dragen
skulle realiseres via beton, der sprøjtes op på stedet, og det vil betyde et beløb på
120 – 150.000 kr.
Status på økonomi:
Tove har udsendt regnskab, og hun orienterede om div. punkter. Regnskabet ligger
på Karstens kontor, klar til underskrift af revisorerne.
Logo / revidering af hjemmesiden:
Det er vigtigt, at der løbende skiftes billeder på vores side. Solveig tager kontakt til
Per fra SFOen – vedr. nye billeder.
Anne fremlægger Carsten Mellerups forslag til nyt logo. Forslaget bliver godt
modtaget, og det besluttes, at det skal bruges fremover. Det bliver lagt på
hjemmesiden.
Procedure vedr. donationer:
Antallet af ansøgninger vil sikkert stige. Vi har aldrig drøftet, hvilken procedure der
skal følges.
Solveig foreslår, at Karsten ikke i fremtiden skal være den, der fremlægger de
indkomne ansøgninger. De bør i stedet sendes til Anne (formanden), der derefter
fremlægger dem på det kommende møde.
Anne (formanden) bør modtage forslagene i så god tid, at de kan sendes ud til
resten af bestyrelsen, således de har mulighed for at sætte sig ind i ansøgningen
inden mødet.
Solveig kommer med et oplæg til beslutningstagning til næste gang!
Indkomne forslag:
Det blev besluttet at fastholde bevillingen på de 4.000,- til Tina og Pernille.

Dagsorden til generalforsamling:

REALSKOLENS VENNER
Ved du, at du er medlem af Realskolens Venner, når dit barn går på
skolen?
Ved du, at ”Vennerne” støtter formål til fremme af børnenes trivsel?
Ved du, at der er generalforsamling d. 13. september kl. 19.00 på
lærerværelset?
Vil du vide mere så kom!
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 13. september 2011 kl.
19.00 på skolens lærerværelse med følgende dagsorden:

1. velkomst
2. valg af dirigent
3. bestyrelsens beretning
4. fremlæggelse af regnskab
5. fastsættelse af kontingent
6. valg af
a) bestyrelsesmedlemmer til Realskolens Venner
på valg er:
Anne Wolthers
Tove Faber

b) suppleanter
Sis Poulsen og Henrik Sommer
7. valg af
a) medlemmer til skolens repræsentantskab
på valg er:
Ivan Kjærgaard
Bodil Svejstrup
Erik Grave Kristensen
Tove Kirk

b) suppleanter
Else Saaby Jørgensen og John Morgen
8. valg af revisorer, på valg er
Erik Grave Kristensen
Else Saaby Jørgensen
9. orientering om skolen
10. evt.

I lighed med sidste år byder vi på lidt ost og vin i forbindelse med mødet.
Randers d. 31.08.11

Med venlig hilsen
Anne Wolthers / Karsten Pedersen
formand
skolebestyrer

Dagsorden er sendt ud.

Næste møde:
Dato for næste møde fastsættes efter generalforsamlingen, da der her kan ske
udskiftninger af bestyrelsens medlemmer.
Referent: Karsten Pedersen

