Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 11. februar 2016
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 11. februar 2016
1. Godkendelse af referat fra 9. november 2015
2. Drøftelse af vores synlighed som forening. Dels i forhold til rekruttering af unge
mennesker/nye medlemmer dels i forhold til generelt at få fortalt den gode historie om
foreningen
3. Donationer siden sidste møde samt balance
4. Næste møde samt dato for generalforsamling
5. Evt.

Ad 1)
Referat fra mødet den 9. november 2015 blev godkendt
Ad 2)
Det er et dobbelt udgangspunkt i forhold til dette punkt. Dels at rekruttere nye medlemmer og
gerne unge, ‐ dels at øge kendskabet til foreningen, og hvad vi som forening giver støtte til.
Overvejelser vedr. den gode historie
Bede vores kommunikationsmand, Carsten Mellerup, om at lave et oplæg til en pjece + lidt om
hvorfor foreningen er opstået, og hvorfor denne historie er vigtig for os i dag. Herunder også, at
der rekrutteres medlemmer til skolens bestyrelse fra denne vigtige forening.
Hans tager til kontakt til Carsten vedr. denne opgave, så et oplæg kan være klar til næste møde.
Oplæg til vores ansatte ikke mindst lærerne om, hvad vi som forening giver tilskud til i dag. Dette
kunne være et oplæg fra en fra bestyrelsen lige efter sommerferien, således at alle lærere
efterfølgende på efterårets forældremøder kan orientere hele forældregruppen.
Hvad giver vi til generelt?
Rynkebyløbet
Sciencecamp
Støtte til unge, der tager på studieophold.
Hvad giver vi til ud over det sædvanlige?
Historien om den elev, der havde flere typer af ungdomsarbejde efter skoletid for at betale sine
skolepenge.
Lektiehjælp til en familie, som ikke selv kunne finansiere samme.
Hjælp til en elev, som kom på et intensiveret sommerskoleophold, hvor han genfandt
motivationen og selv valgte at bruge sin efterårsferie på det samme.
Med meget mere.

Overvejelse vedr. rekruttering af nye medlemmer
En konkurrence, der omhandler foreningen, ‐ hvad kan eleverne få ud af opgaven, og hvad kan vi
få ud af denne konkurrence?
En konkurrence, som skal målrettes vores elever i 9. klasse, som kan fortsætte år for år.
Hvad skal konkurrencen omhandle:
Årets slogan om foreningen. Samme slogan skal underbygges.
En imagefilm på max et minut eller tilsvarende om, hvad foreningen er for en størrelse.
Præmien skal være noget, som virkelig giver dem lyst og mod på at deltage.
Her foruden skal vi anmode om alle nuværende elevers mobilnummer samt om accept til, at vi må
kontakte dem efterfølgende på mobil eller Facebook om evt. arrangementer.
Vi forestiller os stadig, at man som afgangselev skal modtage et gratis medlemskab, som eks.
udleveres til alle afgangselever ved translokationen.
Pjecen skal følge gavebeviset.
Brev til afgangseleverne, som vi plejer, men der foruden husker Hans at orientere om samme til
translokationen.
Et banner på hjemmesiden eller et mere synligt logo. Den tager Hans med i sine overvejelser.
Eleverne får på denne måde et gratis medlemskab i tre år, men vi er stadig nødt til at overveje,
hvad vi kan tilbyde dem i denne periode, der gør, at de har lyst til at fortsætte medlemskabet, når
det ellers ophører.
Det er stadig en overvejelse, som vi skal tænke yderligere over.

Ad 3)
Det ser fint ud med balancen pr. 31. januar 2016, hvor vi har knap 78.000,‐ i kassen.
Der er således plads til at fokusere på punktet ovenfor.
I forhold til ansøgninger, der er sendt til dette møde:
En lærer har søgt tilskud til et kulturelt arrangement med sin danskklasse. Vi har besluttet at give
tilskud til transporten på 1.800 kr. til arrangementet.
En elev har ansøgt om tilskud til en studietur med en meget flot ansøgning og budget for turen.
Der gives et tilskud på 5000 kr. mod, at vi får en skrivelse vedr. udbyttet af turen.

Ad 4)
Næste møde afholdes den 4. april 2016 kl. 17.30.
Oplægget til pjecen sendes ud med dagsorden.
Opgaven til eleverne skal færdiggøres, og der skal nuanceres vedr. præmien for samme.
Generalforsamling torsdag 1. september 2016 kl. 17.30.
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