
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 11. august 2016 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 11. august 2016 
1. Godkendelse af referat fra 2. juni 2016. 
2. Tilbagemeldinger på videokonkurrencen samt opfølgning på antal medlemsskaber fra 

afgangselever 2016.  
3. Forberedelse af generalforsamlingen 1. september 2016. 
4. Regnskab 2016. 
5. Donationer siden sidste møde. 
6. Indkomne ansøgninger. 
7. Næste møde. 
8. Evt.  

Ad 1) 
Referat fra mødet den 2. juni 2016 blev godkendt 
 
Ad 2) 
Vores tiltag er blevet taget virkelig godt imod på skolen her efter opstart. Det blev kort 
præsenteret på det første møde med lærerne, og herefter har de respektive teams planlagt, 
hvordan de ville præsentere konkurrencen for eleverne. Nogen har arbejdet med projektet på de 
første trivselsdage i denne uge, mens andre har tænkt at gå i gang inden for kort tid i et af fagene 
eller i det fag, som kaldes Tema-trivsel. 
 
Vi ser fortsat frem til, hvor mange flotte bidrag vi får, når der er deadline den 23. oktober.  
 
I forhold til tilmeldinger til gratis medlemskab ser det lidt mere sløjt ud. Pt. er der kun 16 
tilmeldinger, men vi håber meget, at det spreder sig lige om lidt, - og ellers er det måske en tanke 
værd at skrive til eleverne en sidste gang, hvis vi stadig har deres oplysninger på skolen. 
Det er også en overvejelse værd, at vi i forbindelse med præmieoverrækkelse med konkurrencen 
hjælper eleverne med at melde sig til i forhold til næste år. Det er noget, som vi lige overvejer. 
 
Ad 3) 
Dagsorden blev gennemgået, og vi talte bl.a. om repræsentanter til såvel bestyrelse og 
repræsentantskab. Dejligt at iagttage, at vi har mange kandidater til begge udvalg. 
Vi ser frem til et forhåbentlig godt møde, hvor Anne også har spurgt Karsten Pedersen, om han vil 
komme med et oplæg om foreningens historie, således at alle fremmødte denne aften også får 
dette aspekt med i forhold til foreningens arbejde.  
 
 
Ad 4) 
Søren gennemgik regnskabet, som ser særdeles fornuftigt ud. Meget kort fortalt har vi delt midler 
ud svarende til de indtægter (endda lidt mere) vi har haft, og der foruden har vi stadig knap 80.000 
kr. egenkapital. 



 
 

 
 

Regnskabet blev således enstemmigt vedtaget af bestyrelsen. 
Regnskabet vil blive gennemgået minutiøst på generalforsamlingen, og Hans sørger for, at Erik får 
tilsendt alt materiale fra Susanne, så han har god tid til at se det igennem. 
 
Ad5) 
Donationer siden sidst.   
Her har vi givet 12.000 til forskellige formål. Jf. bilag 
Oversigten blev underskrevet.  
 
Ad6) 
Indkomne ansøgninger 
I forhold til ansøgninger, der er sendt til dette møde: 
 
Der er givet tilskud på kr. 3100 til en familie, som grundet svære omstændigheder søger støtte til 
dette skoleår.  
 
Ad7) 
Næste møde efter generalforsamlingen er torsdag den 3. november kl. 17.30. 
 
Ad8) 
Der var intet nyt til evt.  
 
Mødet sluttede kl. 18.30 
Ref.  
Hans Myhrmann 
 
 
Anne Wolthers   Charlotte Leth 

________________   __________________ 

 

 

Gitte Pedersen   Søren Raahauge 

________________   ___________________ 

 

 

Steen Guldager 

________________ 

 


