Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 16. november 2017
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra 28. august 2017.
Evaluering af vores generalforsamling 12. september
Kontingentets størrelse.
Årshjulet.
Balance pr. 31. oktober 2017.
Donationer siden sidste møde.
Indkomne ansøgninger.
Næste møde.
Evt.

Hans var fraværende.
Referent: Charlotte Leth
Ad 1) – Referat fra 28. august 2017
Referat fra mødet den 28. august blev godkendt.
Ad 2) – Generalforsamlingen den 12. september
Vi talte om vigtigheden af at være opmærksomme på at finde egnede kandidater til skolens
bestyrelse, og fortsat også være i tæt dialog med skolebestyrelsen om eventuelle ønskede
kompetencer hos disse.
Der vil i de kommende år muligvis opstå et øget behov for udskiftning, da en del siddende
kandidater er lidt oppe i årene og har været til rådighed i mange år. Vi kan ikke forvente, at de
fortsat ønsker at deltage.
Ad 3) - Kontingent
Vi har talt om en eventuel stigning i kontingentet, og har besluttet at bibeholde det nuværende
niveau, da foreningen stadig har en god egenkapital og ikke har et akut behov for yderligere
finansiering.

Der var en god og inspirerende debat, der afføder en opfordring til at bestyrelsesmedlemmerne
tænker over, om der kunne være relevante nye områder for Realskolens Venner at være med i.
Naturligvis fortsat i tæt samarbejde med skolens planer.
Ad 4) - Årshjul
Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at tænke over alternativer til vandflasker, hvis der ønskes
en artikel med foreningens logo.
Anne kontakter JM vedrørende eventuel ny pris på Science Camp i Sorø 2018/2019. Der er
budgetteret med 14.000,- og det blev godkendt på mødet.
Ad 5) - Balance per 31. oktober 2017
Periodens resultat viser et overskud på kr. 11.114,-. Vores egenkapital udgør således pt. kr.
67.768,Ad 6) - Donationer siden sidste møde
Siden sidste møde er der uddelt donationer for kr. 14.000,- jf. omdelte ark, som blev underskrevet
af alle tilstedeværende.
Ad 7) - Indkomne ansøgninger
Der er indkommet 3 ansøgninger siden sidst, hvoraf de 2 er til Sprogfonden. Sprogfonden afventer
deadline for ansøgninger i februar før endelig bekræftelse kan udsendes. Dette er meddelt
ansøgerne.
Ad 8) – Næste møde
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.30
Ad 9) - Evt.
Muligheden for at holde en fest foreslås til drøftelse.
Mødet sluttede kl. 19.15
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