
 
 

 
 

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 

3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner: 
På valg er: Henrik Ibsen og Anne Wolthers. Henrik ønsker ikke genvalg. 

6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet: 
På valg er Tove Kirk, Bodil Svejstrup, Erik Grave og Flemming Olsen. Flemming Olsen kan ikke 
genvælges, da han har en søn, som er startet på skolen. 

7. Valg af revisorer: 
På valg er Erik Grave og Else Saaby Jørgensen. 

8. Orientering om skolen ved Hans Myhrmann. 

9. Evt. 

 
Ad 1) 
Charlotte Leth blev valgt som dirigent.  
 
Ad 2) 
Årsberetningen tager i år sit udgangspunkt i Realskolens Venners link på skolens hjemmeside. 

Som jeg nævnte ved sidste års generalforsamling, var et af bestyrelsens ønsker at tilføre 
Realskolens Venners visuelle profil et løft. Det er nu sket samtidig med, at hele skolens 
hjemmeside er blevet moderniseret.  

Bestyrelsen havde et ønske om, at vores link skulle være let tilgængelig og overskuelig, og vi synes, 
det er lykkedes rigtigt godt, og oplever nu hjemmesiden som meget brugervenlig.  

Først på siden kan man læse, hvad vi er for en støtteforening, og der gives eksempler på, hvad 
man kan søge støtte til i Realskolens Venner.  
Herunder er der eksempler i form af billeder og historier fra ture og oplevelser, som nogle klasser 
og elever har fået støtte til. Bestyrelsen samler på disse gode historier, og vi forlanger feedback på 
det meste af det, foreningen støtter.  
På den måde får vi mulighed for at se, hvad vi jo alle er med til at bakke op om - og samtidig giver 
det hjemmesiden noget dynamik. 

Vi sender hvert år et brev ud til afgangseleverne og deres forældre, hvori vi informerer om, at man 



 
 

 
 

har mulighed for at fortsætte medlemsskabet af Vennerne. Brevet kan ses her på hjemmesiden, 
og man skal blot klikke på Ja tak, jeg vil gerne være medlem. Det er vigtigt for Realskolens 
Venner, at vi fastholder tidligere elever og deres familier og andre interesserede, der ikke længere 
har eller aldrig har haft børn gående på skolen, som medlemmer.  Realskolens Venner er 
repræsenteret både i skolens repræsentantskab (8 medlemmer) og skolens bestyrelse (3 
medlemmer). Disse poster kan kun vælges blandt foreningens passive venner, der netop ikke har 
børn gående på skolen. Så vi må gøre det interessant at være ven med os, selvom man ikke har 
børn gående på skolen! Det er stadig en udfordring! 

I dag tæller foreningen 1069 medlemmer hvoraf 116 er passive medlemmer. 

Som jeg nævnte sidste år, kan man søge økonomisk støtte i Realskolens Venner under 
videreuddannelsesforløb, f. eks. til studieophold i udlandet eller herhjemme. Jeg omtalte i 
årsberetningen sidste år en ung mand, som var på ophold i Kina. Han har siden skrevet en lille 
rapport om sit ophold, som kan findes på Vennernes link på hjemmesiden. Det er spændende også 
at støtte en realskoleelev som et led i vedkommendes videre uddannelse. 

På vores hjemmeside er der let adgang til at se foreningens vedtægter. 

Som jeg informerede om ved generalforsamlingen sidste år var det nødvendigt, at bestyrelsen fik 
foreningens vedtægter rettet til sådan, at de nu er tidssvarende. Vedtægtsændringerne blev 
endelig godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 1/10 2014. 

Der er udarbejdet et skema til brug for ansøgning om støtte på hjemmesiden, som kan udfyldes 
her, og ved et klik sendes direkte til alle bestyrelsesmedlemmerne. 

På samme måde er der et tilsvarende skema, hvis man skulle ønske at udmelde sig af foreningen… 

Der er billeder af bestyrelsesmedlemmer og deres telefonnumre, så vi er let tilgængelige. 

Det er også let at finde referater fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne. I referaterne 
oplyses bl.a., hvad der siden sidste møde er bevilliget støtte til. 

Desuden er der også en tast, hvor man hurtig og let kan meddele os ris og ros, komme med forslag 
og give os kommetarer. Vi lytter gerne til alle! 

Således ser hjemmesiden altså ud nu! 

I år har vi desuden arbejdet en del med, hvordan vi i foreningen vil forholde os til sponsorater. Jeg 
nævnte det i min beretning sidste år i anledning af, at vi var blevet kontaktet vedrørende et 
sponsortilbud. Vi har haft nogle spændende diskussioner omkring de spørgsmål, som indgåelse af 
sponsorater rejser. Vi er alle blevet overbeviste om, at sponsorater fremadrettet kan bidrage 
positivt til vores forening. Folkeskolerne og bestemt også friskolerne kæmper i disse år med 
økonomiske nedskæringer. Der bliver hele tiden skruet ned på statsstilskuddet, hvilket giver 
skoledriften udfordringer. Derfor kan bl.a. sponsoraftaler blive et vigtigt fremtidigt økonomisk 
supplement i vores forening til arbejdet med at bidrage til det gode skolemiljø, som Randers 
Realskole er kendt for. Vi har derfor i Vennernes bestyrelse udarbejdet et forslag til 
en sponsorkontrakt.  



 
 

 
 

Vores udgangspunkt er, at sponsoraftaler kun vil blive aktuelle, hvis midlerne må og kan bruges til 
de formål, som er beskrevet i foreningens vedtægter. Vi afventer i denne tid et udspil fra skolen, 
inden vi foretager os yderligere på dette område. For som i alt andet, Realskolens Venner 
foretager sig, er en god dialog mellem skolen og Vennerne vigtig, og i spørgsmålet om sponsorater 
er det afgørende, at skolen og Vennerne når en fælles forståelse og aftale.  

Sidst vil jeg gøre opmærksom på, at vi hvert år afsætter penge til “Science Camp” og til elever, der 
vil bruge deres ferie på at dygtiggøre sig på et sprogskoleophold. Derfor har jeg lokket Bjørn ind på 
skolen i aften, og han vil kort fortælle om sine oplevelser på sprogskole i Canada i sommerferien.  

Vi vil til allersidst huske at takke en helt særlig ven! En ven, som hjælper os, uden at vi behøver at 
bede hende om det!  Hun husker os på is-dag, vand- og frugtdag, æbleskivedag! Og hun bruger 
gerne tid på at bestille, pakke og servere: TUSIND tak, Jonna Haslund! Du er en enestående 
hjælpsom ven! 

Inden drøftelse af beretningen fik Bjørn Simonsen ordet og fortalte godt og medlevende om sin 
studietur til Canada i fire uger i sommerferien og om det store udbytte samme tur har haft for 
Bjørns fortsatte skolegang på Randers Realskole.  

Der var herefter en god drøftelse af Annes beretning. Ikke mindst i forhold til, hvordan vi 
fremadrettet kan have fokus på rekruttering af nye medlemmer. Der var bl.a. forslag om at lave en 
facebook-side, - at lave gavekort til alle afgangselever på et til flere år, og der foruden at lave en 
skrivelse til gamle elever ved det fyldte 18. år for at appellere til igen at blive medlem af 
foreningen. Alle forslag, som vi vil forholde os til i bestyrelsen fremadrettet.  

Der var fuld opbakning til beretningen og det gode arbejde, som er udført i løbet af året, og 
formandens beretning blev således godkendt. 

Ad3) 
Erik Grave gennemgik regnskabet, som udviser et overskud på 18.314 kr. for perioden.  

Der er indtægter for 103.229 kr., og her er de knap 85.000 igen blevet brugt til formål, som 
vedtægterne foreskriver.  

Foreningen har således pt. en egenkapital på 85.317 kr., hvilket er meget fornuftigt, men heller 
ikke skal være større.  

Der var herefter kort drøftelse af samme fremlæggelse, og der var fuld opbakning til regnskabet og 
gennemgangen af samme, hvorefter det blev godkendt.   

 

Ad 4) 
Kontingentet foreslås fastholdt på 100 kr., og det var der fuld enighed om.  

Ad 5) 
Anne Wolthers blev genvalgt. Steen Guldager blev foreslået og efterfølgende valgt til Vennernes 
bestyrelse som nyt medlem.  



 
 

 
 

Som suppleanter blev Jonna Haslund genvalgt og Bo Vestergaard Hansen valgt som nyt medlem.  

 

Ad 6) 
Anne Wolthers foreslog her Dorthe Østerby som nyt medlem til repræsentantskabet for 
Vennerne, så Dorthe senere kan vælges til skolens bestyrelse. Dorthe arbejder som advokat for 
Grønbæk og Huse, og da bestyrelsen netop har efterspurgt kompetencer som Dorthes, er hun 
stillet i forslag i et samarbejde mellem skolens bestyrelse og Vennerne.  
Dorthe præsenterede herefter sig selv, og der var stor tilslutning til valget.  

Bo Vestergaard Hansen præsenterede sig på samme måde som Dorthe og fortalte bl.a., at han er 
vant til foreningsarbejde og pt. er formand for det Konservative Folkeparti i Randers. Til daglig 
arbejder han med IT, og han er også gammel elev fra skolen.  
På samme måde var der enig opbakning til, at Bo bliver valgt til repræsentantskabet 

Tove Kirk og Erik Grave blev således genvalgt til repræsentantskabet. Bo Vestergaard Hansen og 
Dorthe Østerby blev valgt som nye medlemmer til samme repræsentantskab.  

De fire øvrige repræsentanter, som pt. er valgt er: Tove Faber, Sis Poulsen, Flemming Nielsen og 
Finn Sørensen. Sidstnævnte er valgt til bestyrelsen.  

Ad 7) 
Erik Grave og Else Saaby Jørgensen blev valgt til revisorer.  

Ad 8) 
Hans fortalte kort om skolestart samt om de emner, som er mest oppe i tiden i forhold til skolens 
virke.  

Ad 9) 
Der var ikke yderligere punkter til evt., og derfor takkede Charlotte for en god generalforsamling 
og de mange gode input undervejs.  

 

Mødet sluttede 18.55 
Ref. 
Hans Myhrmann 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


