
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 24. maj 2018 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 24. maj 2018 
 
1. Godkendelse af referat fra d. 1. marts 2018. 
2. Videokonkurrencen for 8. klasserne 2018. 

Helle Larsen eller Rikke Skanning deltager. 
3. Den ”røde tråd i RRV” 
4. Balance pr. 30. april 2018. 
5. Donationer siden sidste møde. 
6. Indkomne ansøgninger. 
7. Planlægning af 150 års jubilæumsfest for tidligere elever.  

Finde tidspunkt, Facebookoprettelse af begivenhed, booke hal, hjælpere mv.   
8. Næste møde. 
9. Evt. Herunder at få bestilt flasker med logo. 

 
 

Ad 1) 
Referat fra mødet den 1. marts 2018 blev godkendt 
 
Ad 2) 
Videokonkurrencen for 8. klasserne 2018 
Helle Larsen deltog under dette punkt.  
Helle orienterede om planen for ugen med vores videoprojekt, og det lyder virkelig som et 
spændende projekt, som sættes i gang med vores 8. klasser.  
Anne og Steen møder op om mandagen, når projektet skydes i gang i uge 25. 
 
 
Ad 3) 
”Den røde tråd i RRV” 
 
En god drøftelse af, hvad der skal være den røde tråd i vores foreningsarbejde. Her var flere af 
overskrifterne bl.a.: 
Hvad skal være det overordnede formål med vores strategi fremadrettet? 
Hvor meget skal vi donere til hvad, og hvad skal være vores hovedformål i forhold til 
støtteprojekter? 
Der vil hele tiden være ad hoc-tiltag, men der foruden vil det være hensigtsmæssigt, at vi har nogle 
større temaer, som vi afsætter pengebeløb til. 
 
Motion, science, og musik kombineret med begrebet trivsel. Voksenstøttede aktiviteter som 
tiltaget med vores diætist og vores psykoterapeut, som hjælper mange af vores elever. Hjælp til 



 
 

 
 

engagerede elevers studieture uden for skoletiden. Støtte til elevers deltagelse i forskellige 
aktiviteter, som foregår i klassen og på skolen. 
 
Vi skal have set på en nuancering af de temaer, som vi vil prioritere fremadrettet. Dette vil vi tage 
op i næste skoleår ved at se på vores nuværende indsatsområder og derfra have større mulighed 
for at målrette aktiviteterne fremover. Udover nuancering og mere målrettede indsatser er det 
stadig vigtigt, at vi ikke får snerrende bånd, men stadig har gode buffere til at være med på 
aktiviteter, som pludselig dukker op, og som skolen gerne vil have, at vi medvirker i. 
Dette vil være et punkt på næste møde ,hvor vi hver især ud fra vores tiltag skal forberede, hvad vi 
synes er det vigtigste, som skal kendetegne vores forening. 
 
Ad 4) 
Balance pr. 28. februar 2018  
Perioden 1. juli 2017 til 30. april 2018: 
Indtægter   92.879,- 
Udgifter   69.274,-  
Periodens resultat  23.605,-  
 
Egenkapital   80.259,- 
Egenkapital primo plus årets resultat til dato. 
 
Ad 5)  
Donationer siden sidste møde 
Der er siden sidste møde udbetalt donationer svarende til kr. 36.400,- jf. vedlagte oversigt. 
I den forbindelse var der også en takkeskrivelse for Karin for støtten til deres fantastiske 
orkestertur. 
 
 
Ad 6) 
Indkomne ansøgninger 
Indskolingen har ansøgt til nye telte til deres Storlejr, som afholdes igen i år. Foreningen støtter 
dette formål med halvdelen af den samlede udgift, og skolen vil gerne betale den anden halvdel. 
 
 
Ad 7) 
Planlægning af 150 års jubilæumsfest for tidligere elever.  
Drøftelse af dette tiltag, og hvorvidt vi vil stå for et sådant projekt.  
En sådan opgave vil kræve, at der også er ressourcepersoner på skolen, som vil deltage, - altså eks. 
lærerkræfter, som også vil deltage i planlægningen. 
Gitte laver et oplæg til næste møde, hvor vi prøver at forholde os til de områder til et sådant 
arrangement, som vi kender for nuværende. 
Her vil Gitte også prøve at forholde sig til, hvad vi kunne have brug for af hjælp fra skolen, - eks. via 
lærerne.  
 
 



 
 

 
 

Ad 8) 
Næste møde 
Mandag den 27. august. 
Mandag den 3. september.  
 
Ad9) 
Evt.  
Hans fremlagde en samtykkeerklæring, som medlemmerne af bestyrelsen godkendte og 
underskrev.  
På samme måde blev der redegjort for den information, som fremtidige medlemmer af foreningen 
vil få, når de melder sig ind.  
 
I forhold til flasker har vi aftalt, at vi bestiller et antal som tidligere. De bruges til forskellige 
arrangementer, som skolen afholder, så vi får så sendt godt signal også på denne måde.  Charlotte 
bestiller. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 20.00 
Ref.  
Hans Myhrmann 
 
 
 
 
Anne Wolthers   Charlotte Leth 

________________   __________________ 

 

Gitte Busch    Søren Raahauge 

________________   ___________________ 

 

Steen Guldager 

________________ 


