
 
 

 
 

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2016 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner: 
På valg er: Charlotte Leth og Gitte Pedersen. Begge er villige til genvalg. 

6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet: 
På valg i år er Tove Faber, Sis Poulsen, Flemming Nielsen og Finn Sørensen. Sidstnævnte er ikke 
villig til genvalg.  

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

8. Orientering om skolen ved Hans Myhrmann. 

9. Evt. 

 
Ad 1) 
Karsten Pedersen blev valgt som dirigent.  
 
Ad 2)  
Anne Wolthers beretning: 
Dette års bestyrelsesarbejde har blandt andet taget sit afsæt i den drøftelse, vi havde ved sidste 
års generalforsamling, da vi talte om, hvordan vi fremadrettet kunne rekruttere flere unge 
medlemmer til foreningen, som ellers automatisk meldes ud, når de forlader skolen.  

 

Af flere grunde har vi brug for unge medlemmer. Vi ønsker indspark og engagement fra den 
gruppe, da de har direkte indblik i, hvad der rører sig, og hvad der kunne være behov for, at en 
forening som Realskolens Vennerne også bør forholde sig til.  

Vi har ønsker om at få unge ind i foreningsarbejdet og ind i foreningens bestyrelse, således at vi 
kan sikre både kvalitet og kontinuitet, men også for at kunne opfylde skolens og støtteforeningens 
vedtægter.  

 



 
 

 
 

Der kom flere gode forslag til mulige rekrutteringstiltag på sidste generalforsamling, og ét af dem 
var blandt andet at give afgangselever et gratis medlemskab i en periode. Det forslag har vi i 
bestyrelsen arbejdet med.  

Vi har således i samarbejde med skolen forfattet en ny pjece ” Bliv gratis medlem”, hvori vi kort 
skriver om muligheden for at få indflydelse på sin ”gamle” skole, hvad man som medlem og 
tidligere elev kan søge støtte til, og hvad foreningen generelt støtter. Pjecen blev lagt ind i alle 
afgangselevers eksamensbevis, som blev uddelt til translokationen, samt rigtig fint omtalt af Hans 
Myhrmann i forbindelse med dimissionstalen. Samme pjece kan i dag findes på vores hjemmeside. 

 

Herudover blev der ligesom de tidligere år før ferien lagt et afgangsbrev på intra til alle 
afgangselever og deres forældre, hvori vi takker for tiden på skolen og deres deltagelse i 
Realskolens Venner. Samtidig gør vi i brevet opmærksom på, at eleven kan forblive gratis medlem i 
3 år og hvilke, fordele det har for eleven.  

Desværre blev det kun til lige knap 20 indmeldelser. Dog tror vi på, at vi er på vej i den rigtige 
retning… Vi skal bare lidt mere ind under huden på de unge, måske også tidligere på året. De unge 
skal selv kunne se behovet og vigtigheden i, at skolen har en støtteforening, der sørger for, at ALLE 
skal være med, og at de og vi kan gøre en forskel. Det må vi have dem med på!  

 

Så næste tiltag er søsat. Vi har udarbejdet og udskrevet en årlig konkurrence blandt 9. klasserne, 
som lærerne og det øvrige personale blev orienteret om lige efter sommerferien.  

Kort fortalt skal de lave en video på max 1-11/2 minut, der beskriver fordelene ved at være medlem 
af Realskolens Venner i dag og senere i livet. Videoens titel skal samtidig være årets et bud på 
årets slogan. Vinderen vælges af RRVs bestyrelse, og præmien er 5000kr samt 5 kr. pr like via 
facebook, - dog en samlet præmie på max 10.000 kroner. Vinderen kommer selv med forslag til, 
hvad præmien skal bruges til. Præmien skal bruges i fælleskab med vedkommendes klasse og skal 
godkendes af RRV.  

Lærerne tog godt imod konkurrencen og fandt hurtigt ud af, hvordan de ville præsentere det for 
eleverne i deres respektive teams. Nogle lærer valgte, at eleverne skulle arbejde med 
videoprojektet på de første trivselsdage, mens andre har valgt at gå i gang i et af fagene eller i det 
fag, som kaldes Tema-trivsel. Vi er utrolig glade for lærernes opbakning, og vi glæder os SÅ meget 
til at se alle resultater. Deadline for konkurrencen er den 23. oktober. 

Måske vil der være nogen, der synes, det er mange penge at bruge på en konkurrence, men vi i 
bestyrelsen ser det som en vigtig brobygning til de unge og som en investering i foreningens 
fremtid.  

I dag tæller foreningen 948 aktive medlemmer plus 126 passive medlemmer. Passive medlemmer 
betyder i denne sammenhæng alene, at man ikke længere selv går på skolen, eller har børn 
gående på skolen. Det er vigtigt for foreningen at have en større gruppe passive medlemmer, så 
det er bestemt også her, vi har brug for afgangseleverne og deres familier. Som jeg flere gange 



 
 

 
 

tidligere har nævnt, er det blandt de passive medlemmer, at Realskolens Venner skal vælge de 8 
medlemmer til skolens repræsentantskab, og ud af dem skal de 8 vælge 3 medlemmer til skolens 
bestyrelse.  Sådan siger skolens vedtægter og Realskolens Venners vedtægter. Det kan være svært 
at forstå, hvad meningen er med denne konstruktion, og hvorfor det lige er sådan. Derfor har jeg 
bedt tidligere skoleleder Karsten Pedersen fortælle os lidt om den historiske baggrund for dette.  

 

Karstens indlæg: Hvordan blev Realskolens Venner til? 

                                Hvorfor har RRV pladser i repræsentantskabet og bestyrelsen? 

Et virkelig spændende oplæg, hvor Karsten redegjorde for historien, som går helt tilbage helt 
tilbage i sidst i 50’erne, og hvor han førte os sikkert frem til i dag.  

Tak til Karsten 

 

Tilslut vil jeg blot nævne, at vores link på hjemmesiden er opdateret i løbet af året og vi har fået 
vores Logo på skolens forside. Vi gør, hvad vi kan for at være synlige for alle! 

 

Skolens omdrejningspunkt er, at alle skal være med, og det er konceptet for Realskolens Venner. 
Hvordan foreningens slogan i år kommer til at lyde – det finder nogle unge mennesker i 9. klasse 
ud af… vi er spændte. 

 

Herefter god drøftelse af beretningen. Herunder eks., om vi på et tidspunkt skal på facebook. 
Rigtig godt input, som vi tager med tilbage, og hvor vi vil finde det rigtige tidspunkt, hvor vi kan 
rumme det sammen med de andre tiltag, som iværksættes i disse år.  

I forhold til facebook ville vi så også kunne ramme flere af tidligere elever, som nu er myndige. Et 
medie, som vist er kommet for at blive.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

 
 
Ad3) 
Hans Myhrmann gennemgik regnskabet, da hverken Søren Raahauge eller Erik Grave havde 
mulighed for at deltage.  

Regnskabet udviser i år et lille underskud på kr. 5.517-, som tydeligt viser, at alle indtægter i året 
er mere end brugt på mange forskellige tiltag til glæde for elever, klasser og skolen generelt.  

Der har således været indtægter på 105.885 kr., og her er der blevet brugt kr. 111.402,- til formål, 
som vedtægterne foreskriver.  



 
 

 
 

Foreningen har således pt. en egenkapital på 79.800 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, 
hvorefter det blev godkendt.   

 

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

Ad 5) 
Charlotte Leth og Gitte Pedersen blev genvalgt. 

Som suppleanter blev Jonna Haslund genvalgt. 

Ad 6) 
 
Anne Wolthers, Tove Faber, Charlotte Leth og Henrik Thuren blev valgt til repræsentantskabet.  

Som suppleant vælges Flemming Nielsen. 

 
De fire øvrige repræsentanter, som pt. er valgt til repræsentantskabet: Tove Kirk, Erik Grave, 
Dorthe Østerby samt Bo Vestergaard.  

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 Karsten for en god generalforsamling og 
de mange gode input undervejs.  

 
 
Mødet sluttede 18.55 
Ref. Hans Myhrmann 


