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Alle var mødet frem.  
 
Anne bød velkommen, og straks derefter blev der sagt værsgo til at gå i gang med 
den fine osteanretning, Solveig havde stået for.  
 
Siden sidst: 
Omkring hjemmesiden har Anne talt med Carsten Mellerup, der har meget travlt i 
tiden, og i og med, at han laver tingene for Realskolens Venner i sin ”fritid”, for at 
gøre det så omkostningsneutralt som muligt, så er det trukket lidt ud med at få gjort 
noget ved det.  
Carsten Mellerup har dog lovet, at der ligger noget klar inden sommerferien.  
Karsten redegør for tiltag mht. bestyrelsesreferater på hjemmesiden.  
 
Karsten omtaler responsen hos de ansøgere, der fik bevilget tilskud på det sidste 
møde. Den har været særdeles positiv over hele linjen.  
Der blev spurgt ind til projektet med ”Dragen”. Karsten fortæller, at Fårup Beton har 
afgivet et tilbud på 200.000 kr. for at støbe grundmodellen, og at det derfor er sat 
på stand by.  
Der udspandt sig en debat om, hvad vi kan gøre for, at projektet evt. vækkes til live 
igen.  
Karsten taler med Pernille og Tina (lærerne), som får lov til at kontakte Kjeld for en 
nærmere snak om projektet. Kjeld har evt. en kontakt til en anden betonleverandør, 
der kan løse opgaven anderledes end Fårup Beton.  
Ivan kontakter Hammershøj Beton om det samme. 
 
Anne fortæller om, at skolens bestyrelse er positiv over for tanken om et 
motionsløb, men samtidig kan de ikke byde ind med konkret arbejde i den 
forbindelse.  
Vennernes bestyrelse kan ikke stå for en så krævende opgave. Karsten lufter 
muligheden for, at vi evt. laver løbet i UNICEF regi, da Randers er officiel UNICEF by 
her i 2011. Det vil helt sikker kræve, at det kan lykkes at få gjort en række lærere og 
evt. idrætslinje elever interesserede i at give en hånd med.  
 
 
 



Status på økonomi: 
Tove: Vi har omkring 75.000 på kontoen, men vi mangler at betale de tiltag, der 
sidste gang blev givet tilskud til. Når det er sket, vil vi nok have omkring 50.000 kr. 
stående, men der kommer løbende penge ind.  
 
Cykelhjælme: 
Ivan fortæller om sin samtale med Lisa, der er distriktsbetjent her hos os. Lisa har 
sendt skolen et link til ”Trafikinformatørerne”, der er unge mennesker, der selv er 
kommet galt af sted i trafikken, og som nu bruger tid på at drage rundt i landet og 
arbejde præventivt med oplysningskampagner.  
Der er enighed om, at det er et initiativ, der bør ligge under skolens 
færdselskontaktlærer. 
Karsten arrangerer et møde mellem ham og Ivan på kontoret.  
 
Fremtidige tiltag:  
Der er ingen aktuelle anmodninger om tilskud, dog har Karsten en cap med, som 
skolen vil udstyre de nye førskoleelever med.  
Det besluttes, at Vennerne giver tilskud – omkring 3.000,- kr. til disse caps, og 
fremadrettet vil der også gives tilskud, dog skal Vennernes navn / logo trykkes på.  
 
Næste møde: 
23. maj kl. 19.00 
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