Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 23. februar 2017
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 23. februar 2017
1. Godkendelse af referat fra 3. november 2016.
2. Videokonkurrencen. Overrækkelse af præmie til vindervideoen.
3. Indsats rettet mod større opmærksomhed på vores forening blandt eleverne.
Hvad gør vi pt., og hvad ønsker vi at intensivere af indsatser?
4. Ansøgninger til udlandsophold.
5. Balance pr. 1. februar.
6. Donationer siden sidste møde.
7. Indkomne ansøgninger.
8. Næste møde.
9. Evt.
Ad 1)
Referat fra mødet den 3. november 2016 blev godkendt
Ad 2)
Videokonkurrencen
Anne går op i allernærmeste fremtid og uddeler præmien.
Herefter vil vi se hele materialet igennem igen og forholde os til den fremtidige brug af samme.
Næste år vil vi tage lærerne og ikke mindst dansk- og SHK-lærerne i ed, før vi laver en tilsvarende
opgave, som skal løses. Vi vil således gerne have det til at indgå i pensum og årskarakteren,
således at kvaliteten kom helt i top.
Ad 3)
Indsats rettet mod at få udbredt kendskabet yderligere til vores forening
Repræsentanter for bestyrelsen kommer tirsdag den 25. april på vores samlinger for 9. og 10. kl.
og fortæller om vores arbejde og vores håb om, at vi gerne vil have dem til at være aktive i
foreningen. Vi får kontoret til at hjælpe med at huske dem på det via sms, så vi får dem til at
melde sig til direkte.
Tiltagene fra sidste år fortsætter.
Dvs. bl.a. vores interne skrivelse til forældre og elever, - udlevering af foldere til elever og
forældre, - og det nævnes til translokationen, at vi fortsætter med det gratis medlemskab.

Ad 4)
Ansøgninger til udlandsophold
Vi har fået tre ansøgninger i år, og vi har i forlængelse heraf besluttet at give hver af dem 3500,-.
Ad5)
Balance pr. 1. februar 2017
Periodens resultat viser et underskud på 38.558,-, og om end det måske kan lyde mærkeligt, - er
det præcis, som vi har aftalt, da det er vores ambition, at en større del af vores formue skal ud og
gøre fyldest for elever og klasser.
Ad6)
Donationer siden sidste møde
Siden sidste møde er der uddelt donationer for 27.843 kr. jf. omdelte ark, som blev underskrevet
af alle.
Ad7)
Indkomne ansøgninger
Vi har fået en ansøgning fra en 9. klasse, som skal på en tur til København. De søger om 1000 kr.,
men da det foregår via ungdomsskolen, har vi været nødt til at afvise ansøgningen.
Ad8)
Næste møde
Mandag den 8. maj kl. 17.30
Ad9)
Evt.

Mødet sluttede kl. 19.00
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