Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 3/3‐2015.
Afbud fra Gitte

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Sponsoraftaler
a) I samarbejde med skolen
b) Udkast til sponsoraftale
3. Hvordan donerer vi støtte fra Realskolens Venner
a) Sprogfonden
b) Øvrige donationer
4. Indkomne ønsker
5. Status på økonomi v Søren
6. Donationer siden sidste møde.
7. Kort om skolens nye hjemmeside.
8. Næste møde
9. Evt.

Ad1)
Referatet fra mødet den 27. januar blev godkendt.
Ad2)
Anne informerede kort om, at vi selvfølgelig er nødt til at medtænke skolen generelt i forhold til
vores sponseringsprojekt. At det måske derfor på længere sigt bedst kan svare sig, at selve
arbejdet foregår gennem skolen, da alle samarbejdsparter alt andet lige nok vil forestille sig, at det
er skolen, at de reelt samarbejder med ved sponsering.
Der foruden vil skolen intensivere dette område generelt inden for den nærmeste fremtid, hvorfor
det nok er mest hensigtsmæssigt, at dette arbejde forgår i tæt samarbejde med skolen.
Herefter viste Charlotte et godt og gennemarbejdet udkast i forhold til sidste mødes drøftelser, og
forslaget blev godkendt efterfølgende.
Ad3)
I forhold til sprogfonden blev aftalen repeteret, og der var enighed om, at der hvert år afsættes
10.000 kr. til tilskud til sprogrejser. Her er der også enighed om, at der maksimalt fortsat kan gives

hver ansøger 5000 kr. og minimum 2500 kr. På det møde, som afholdes efter deadline den 15.
februar, afgøres udlodningen.
I relation til de øvrige donationer var der enighed om, at der fortsat tages individuel stilling fra sag
til sag. Det er vigtigt, at vi hver eneste gang giver et tilskud, således at familien evt. kan hjælpes i
forhold til den aktuelle ansøgning.
Ad4)
Der har været ansøgning til sprogfonden, hvor der var deadline 15. februar. Her blev det besluttet
at udbetale til 5000 kr. til den pågældende familie, som har søgt.
Vi har fået ansøgning fra 8GH, som sammen søger støtte til deres tur til København. Der var
enighed om at give de to klasser 2500 kr. i alt.

Ad5)
Balancen ser fortsat rigtig fin ud. Periodens resultat hedder 23.108,‐
Jf. vedlagte bilag fra Susanne Friis
Ad6)
Siden sidste møde er der doneret 1200 kroner øremærket til en familie på skolen.
Se vedlagte bilag, som er underskrevet i forhold til tidligere aftale.
Ad7)
Hans gennemgik kort skolens nye hjemmeside, som meget snart bliver offentliggjort. Der var
naturligvis hovedvægt på den del af siden, som omhandler Realskolens Venner.
Her er der forsøgt taget højde for de forskellige forhold, som har været oppe i den seneste tid.
Herunder ikke mindst ansøgning og evt. udmeldelse samt ansøgning til tilskud af enhver art.
Endelig er der lavet en anden organisering af vores tidligere referater og generalforsamlinger.
Dog skal der lige laves noget i forhold til dokumenter eks. brevet vedr. indmeldelse efter endt
skolegang. Hans tager kontakt til Carsten Mellerup for at sikre, at dette bliver realiseret.
Der var stor tilfredshed med siden.
Ad8)
Næste møde bliver tirsdag den 19. maj kl. 16.00

Ad9)
Der var ikke noget til evt.

Mødet sluttede kl. 17.15
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