Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 27/1‐2015.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat
Siden sidst v Anne
Udarbejdelse af sponsoraftaler med udgangspunkt i materiale fra fælles dropboks.
Status på økonomi v Søren
Donationer. Hvad er der doneret siden sidste møde.
Indkomne ansøgninger
Næste møde
Evt.

Ad1)
Referatet fra 27. oktober godkendt.

Ad2)
Kort velkomst ved Anne, hvor vi i dag skal have vægten på vores kommende sponsoraftaler
fremadrettet. Dejligt, at Charlotte har lagt en del i vores Dropbox til inspiration.
Ad3)
Diskussionen tog sit udgangspunkt i de grundlæggende forhold, som skal være med i en
kommende sponsoraftale. Charlotte havde medbragt et godt eksempel på en sponsoraftale, som
vi valgte at bruge som vores udgangspunkt og inspiration til drøftelsen.
Herunder er en del af de forhold, som blev vendt:
Er der typer af virksomheder, som vi ikke som udgangspunkt kan eller vil samarbejde med?!
Som udgangspunkt vil vi arbejde med alle, der lever op til ‐ og er inden for skolens og foreningens
etiske værdier. Det er derfor aftalt, at vi løbende forholder os til potentielle
virksomheder/brancher, før aftalen godkendes.
Under alle omstændigheder er det vigtigt med en god dialog mellem RR og RV, så vi ikke kommer
til at modarbejde hinanden eks. i forhold til eksklusivitet.

Vil vi samarbejde med flere virksomheder inden for samme branche. Tilbyder vi eksklusivaftaler?!
Skal der være en beløbsmæssig minimumsgrænse pr aftale?!
Hvad skal det koste, hvis samarbejdspartneren ønsker at have sit logo liggende på vores
hjemmeside med aktivt linkfunktion?!
Hvad kan og vil vi levere som modydelse?
Må en sponsor bruges vores logo som en del af deres markedsføring?!
Må de bruge skolens logo?!
Til næste gang skal der laves et konkret udkast i forhold det medbragte eksempel, hvor der skal
tages højde for de forhold, som bl.a. er oplistet her.
Her foruden undersøger Hans, hvorvidt der er nogle skattetekniske forhold, som vi skal have
overvejet i forhold til de penge, vi modtager eller giver videre i henhold til vores
vedtægter/formål, når der er tale om specifikke sponsorater.
Ad4)
Balancen ser rigtig fin ud. Periodens resultat hedder 5668,‐
Jf. vedlagte bilag fra Susanne Friis
Ad5)
Se vedlagte bilag, som er underskrevet i forhold til tidligere aftale.
Ad6)
I forhold til ansøgninger til udlandsophold var der en generel drøftelse af, hvordan den nye
procedure skal praktiseres fremadrettet. Der var enighed om, at vi forholder os til det konkrete
beløb pr. ansøger, når deadline er passeret.
Ansøgning fra mor til to børn, hvor der ansøges om hjælp til ture. Her doneres der 5000 kroner til
familien.
Ad7)
Tirsdag den 3. marts kl. 16.00 – 18.00 er næste bestyrelsesmøde.

Ad8)
Punkter til næste møde:
Drøftelse af selve grundlaget for uddeling af tilskud til ansøgninger og donationer. Skal der laves
delbudgetter, puljer til forskelige aktivitetsformål?
Færdiggørelse af vores oplæg til fremtidige sponsorkontrakter.

Mødet sluttede kl. 18.30
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________________

