Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 03.06.13
Afbud fra Tine
Anne bød velkommen
Siden sidst.
Jonna orienterede om is dagen d. 3. maj. Det havde været en god dag – og et
godt initiativ, som børnene tog godt imod.
Gårdmiljø: Vi afventer, hvordan det kommer til at se ud, når byggeriet er færdigt.
Udsmykning: På samme måde som med gårdmiljøet, vil vi her afvente, hvordan
det ser ud, når ombygningen er færdig – og hvilke muligheder der vil være.
Hjemmesiden: Det står lidt skidt til med at modtage billeder fra de grupper, der har
fået doneret penge til arrangementer. Vi er lidt afhængige af, at det sker, da det
vil være med til at gøre hjemmesiden mere dynamisk.
Mail: Ansøgninger om tilskud skal fremadrettet sendes til rv@randersrealskole.dk
Karsten taler med Jacob om, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til
den mailboks.
Status på økonomi
Tove udleverer en balance, og går den igennem. Der er et indestående på ca.
80.000 kr.
Indkomne ønsker
Udvidelse af aktiviteter på legeplads – bevilliget
Støtte til naturfaglige elever – bevilliget
Indkøb af telte til brug ved lejrskoler for skolens elever – bevilliget 3 – 4 stk.
Ansøgning om pulje til tilskud til sprogrejer – bevilliget
Tilskud til bespisning af elever, der skal optræde til skolefesten – bevilliget
Boggaver til translokationen – bevilliget
I alt er der bevilliget tilskud for mere end 50.000,- kr. i denne omgang.
Tilskud til behandling for samsynsproblem.
Der foreligger to ansøgninger om tilskud, hvoraf den ene redegør for familiens
økonomisk anspændte situation, og den anden gør ikke.
Med den screening, der vil komme til at ske fremadrettet, vil man kunne forvente,
at der bliver ved med at indløbe ansøgninger, og derfor er bestyrelsen enige om,
at der fremadrettet skal være dokumentation for, at familien, der søger, skal være
”økonomisk værdigt trængende”, da det ellers vil blive en stor belastning for
Realskolens Venners budget.

Næste møde.
Der aftales generalforsamling til torsdag d. 12. september kl. 19.00
Evt.
Karsten skriver en meddelelse på intra til forældrene i 10. og 9. klasse vedr. fortsat
medlemskab af Realskolens Venner.
I forvejen er det omtalt på vores hjemmeside, men denne meddelelse blot for at
undgå forvirring og irritation desangående.

Mødet slut 19.15
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