
 
 

 
 

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner mandag den 7. september 2020 
 
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 Gitte Busch og Charlotte Leth. Gitte er villig til genvalg, og Charlotte Leth ønsker ikke 
genvalg. 

 
6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet: 
     Anne Wolthers, Christian Bjørn, Charlotte Leth og Henrik Thuren er på valg.  
      
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)  
Charlotte Leth stod for bestyrelsens beretning, da Anne var nødt til at melde afbud til aftenens 
møde. Charlotte kom bl.a. ind på følgende: 
 
Skoleåret 2019/2020 har på flere måder været usædvanligt. Naturligvis på grund af situationen 
med COVID-19. Men også fordi Realskolens Venner i dette skoleår har forestået planlægning og 
afholdelse af Jubilæumsfesten. Almindeligvis er vi jo en forholdsvis passiv økonomisk støtte i de 
projekter, vi går ind i.  

Året startede således for Realskolens Venner med intensive forberedelser til Jubilæumsfesten, der 
blev afholdt den 2. november 2019 i hallen. Festen blev en stor succes med mange deltagere, god 
mad, dans og lotteri med præmier af forskellig karakter bl.a. lækre gavekort fra Nyt Syn i 
Torvegade. Tak til Steen.  

Det har været en kæmpe opgave for de fleste af bestyrelsens medlemmer - Gitte Busch som har 
været tovholder på opgaven især. Stor tak til alle i bestyrelsen og øvrige medarbejdere på skolen, 
som har medvirket både før, under og efter festen. Et rigtig flot stykke arbejde. 

Festen leder lidt frem til vores opgave med at holde foreningen ved lige: 



 
 

 
 

Som I efterhånden nok ved, har vi mere end 1000 ”faste” medlemmer via familierne, der har børn 
på skolen. Derudover har vi et antal passive medlemmer, som jo er en blanding af tidligere elever 
og andre, der har interesse i at støtte vores arbejde. Tallet har i mange år ligget omkring godt 100 
medlemmer. 

I 2017 besluttede vi at afprøve et gratis 3-års medlemskab for de elever, der afsluttede 9. eller 10. 
klasse. Det gav så næsten 100 flere medlemmer i denne 3-års periode. Det har – trods en ihærdig 
opfølgende indsats fra kontoret og tilbud om betaling via MobilePay - ikke givet det store resultat. 
Det betyder således, at vi nu igen ligger på godt 100 passive medlemmer. De nøjagtige tal kan ses i 
referatet. (Herunder). 

2020: 115 (heraf 18 gratis) 
2019: 196 (heraf 91 gratis) 
2018: 177 (heraf 92 gratis) 
2017: 194 (heraf 92 gratis) 
2016: 126 
 
Jubilæumsfesten gav således heller ikke rigtig flere passive medlemmer, så her er bestemt en 
opgave, vi vil fortsætte med at arbejde på fremadrettet. 

Vi støtter jo, som I nok ved, på flere forskellige måder og forsøger at komme både i dybden med 
støtte til enkelte elever eller familier, der har behov. Men også med støtte til små og store bredere 
projekter. I år har vi også støttet på alle disse områder og jeg vil især nævne:  

Sprogfonden – støtte til studierejser; Året har jo været – og er stadig – præget af situationen 
omkring COVID-19. Vi fik ansøgninger til Sprogfonden i februar til bl.a. USA, men disse har 
desværre ikke kunnet finde sted. Det er synd for vores unge mennesker, at de får disse muligheder 
amputeret i øjeblikket. 

Vi oplever at modtage ansøgninger til disse aktiviteter efter deadline, så der har vi en forestående 
opdatering til hjemmesiden for at gøre det lettere at ansøge i tide, da vi jo rigtig gerne vil støtte 
disse rejser. 

Større projekter: Vi har netop her i august modtaget og godkendt en ansøgning til et tiltag kaldet 
Videnskabsklubben i Randers. Et projekt for elever fra både kommunale og private skoler i 
Randers. Projektet er initieret af vores egen Jens Madsen for 3 år siden, og er via fondsmidler 
udbredt til hele landet. Randers var den første by i Jylland, der gik med. Elever fra 4.-6. klasse 
undervises på gymnasierne en eftermiddag om ugen af mentorer fra de store årgange og 
gymnasieelever. Randers Realskole leverer en del af disse mentorer. Projektet har stor 
bevågenhed, og jeg kan kun opfordre til at læse mere om det på hjemmesiden: 
videnskabsklubben.dk 

Inden vi går videre med dagens program vil jeg slutte af med at sige tak til alle i bestyrelsen og ikke 
mindst til Hans for gode og konstruktive møder og et godt samarbejde gennem året. Og tak til 
Jonna Haslund og kontoret for den altid store velvilje, vi møder, når vi har behov for hjælp til 
diverse opgaver. 



 
 

 
 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

 
 
Ad3) 
Erik Grave Kristensen gennemgik regnskabet. 

Han kom bl.a. ind på følgende:  

Regnskab 2019 - 1/7-19 – 30/6-20 
Indtægter i alt 113.180,- 
Udgifter i alt  97.343,-  
Periodens resultat  15.837,-  
 
Egenkapital   96.696,- 
Egenkapital primo plus årets resultat. 
 
Et helt centralt forhold i revisionen af regnskabet har været at sikre sig, at bestyrelsen har 
godkendt alle udgifter, hvilket kan aflæses specifikt i forlængelse af hvert mødes særskilte notater. 
Regnskabet blev herefter godkendt.  

 

Ad 4) 
Kontingentet foreslås fastholdt på 100 kr., og det blev godkendt.  

Under drøftelsen blev det igen vendt, om vi skulle øge betalingen. En overvejelse, som vi tager 
med i bestyrelsen, om end vi også har haft den de seneste år.  
Det kommer således med på første møde igen i det nye bestyrelsesår, hvor vi vil diskutere de 
mange gode vinkler på sagen.  

Vores helt store mål er at få langt flere passive medlemmer med i foreningen, og her kom der 
konkret flere gode ideer på mødet, som vi vil vende ved vores næste bestyrelsesmøde.  

  

Ad 5) 
Gitte Busch og Stine Kondrup og Mathias Laursen ville gerne stille op til bestyrelsen.  
Mathias og Gitte blev valgt.  
 
Som suppleant blev Stine Kondrup og Charlotte Leth valgt. 

Ad 6) 
Anne Wolthers, Christian Bjørn, Charlotte Leth og Henrik Thuren er på valg. 
Bettina Redder ville gerne stille op, og Bettina blev valgt sammen med Anne Wolthers, Christian 
Bjørn og Charlotte Leth. 

Som suppleant vælges Henrik Thuren. 



 
 

 
 

De øvrige repræsentanter, som pt. er valgt til repræsentantskabet: Stine Kondrup, Tove Kirk, 
Flemming Olsen og Dorthe Østerby. 
 

Ad 7) 

Erik Grave og Else Saaby Jørgensen blev valgt til revisorer.  

Ad 8) 
Hans orienterede kort om situationen på skolen.  
Dagen i dag er ”Store Tælledag”, dagen hvor skolens elevtal afgør det tilskud, som vi får for hele 
skoleåret. Vi er således 1342 elever, som er et virkelig flot tal.  
Ellers fortalte Hans kort om jubilæet sidste år, indvielsen af den nye bygning, og ja også vores store 
fest for gamle elever i november, hvor Jens Madsen jo som tidligere omtalt kom rigtig galt afsted. 
Heldigvis er han tilbage i bedste form og har lige fejret sit 40 års jubilæum.  
 
Her foruden kom Hans ind på Coronasituationen og dens indflydelse på skolens virke siden 12. 
marts. Herunder i forhold til eksamen, dagligdag, afslutning for de ældste elever og den meget 
anderledes måde at lave translokation på.  
Vores nye hus blev også berørt. De 4000 m2 er vi ved at finde ud af at bruge mest optimalt, og det 
har virkelig været godt, at vi denne investering lavet.  
Kort om nye fag, som betyder noget på skolen. Herunder det obligatoriske valgfag, som eleverne 
skal til eksamen i efter 8. klasse samt vores egen satsning på innovation og dannelse. Sidst nævnte 
indebærer lige nu, at alle lærere deltager i et målrettet kursus, hvor de både tværfagligt og inden 
for deres egne fag arbejder med innovation som disciplin, således at eleverne kan se 
sammenhængen mellem de daglige aktiviteter i fagene og de tværfaglige projekter, som de et par 
gange om året arbejder med.  
 
 
Ad 9) 
Der var ikke noget til evt., og derfor sluttede Karsten Pedersen mødet af med at sige tak for i 
aften.  
Bestyrelsen vil konstituere sig ved næste ordinære møde, når Anne er tilbage igen. 
 
Mødet sluttede 19.00 
Ref. Hans Myhrmann 


