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Referat af bestyrelsesmødet den 12. april 2021 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 5. oktober 2020. 
2. Realskolens Venner på sociale medier. En drøftelse af muligheden for at være til stede på 

Facebook, LinkedIn med flere.  
Hvem er målgruppen, organisering og administration af diverse portaler. 

3. Hjemmesiden.  
Generel opdatering.  
Sikring af, at vi får billeder og tekst fra de klasser og projekter, som vi støtter. 

4. Store is-dag lige om lidt. Hvis denne ikke kan lade sig gøre, kan vi så på anden vis forkæle 
eleverne lidt?! 

5. Balance pr. 31. marts 2021. 
6. Donationer siden sidste møde. 
7. Indkomne ansøgninger. 
8. Næste møde og dato til generalforsamling. 
9. Evt. 

 

Ad1) 
Referatet fra den 5. oktober 2020 blev godkendt. 

 
Ad2)  
RRV på de sociale medier?! 
Mathias fortæller kort om LinkedIn og mulighederne ved at benytte præcis denne gruppedynamik, 
som er her. Der foruden er der rigtig mange brugere på dette medie, som har gået på skolen.  
Det samme kan man gøre med FB, men det er jo ikke så populært som tidligere blandt gruppen 
tilhørende ”tidligere elever”, så Mathias tænker at lægge energien ved LinkedIn. 
Her kan der genereres større omtale og dermed interesse for foreningen og dens vigtige opgave.  
 
Rigtig god ide. Eneste udfordring er igangsætning og administration. 
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Skolen kan evt. hjælpe med at oprette profilen på LinkedIn, og så vil Mathias gerne være 
administrator og være med til at designe samme sammen med skolen, hvor der også tages 
udgangspunkt i vores hjemmeside. 
Hans sørger for at bringe Mathias og skolens ressoureperson samme om denne opgave.  
 
 
Ad3) 
Hjemmesiden - generel opdatering. 
Vi skal generelt have strammet op, således at de, som får tilskud, er indforstået med, at de 
samtidig med skal lave en god historie med billeder til vores hjemmeside og LinkedIn. 
 
De andre forhold på siden er fortsat fine nok.  
 
Ad4)  
Store Is-dag eller andre måder at forkæle eleverne på. 
Hvis vi overhovedet kan inden ferien, så vil vi selvfølgelig gerne give is, som vi plejer. 
Her foruden vil Vennerne gerne koble sig på skolen, som vil gøre noget ekstraordinært 
trivselsmæssigt og underholdningsmæssigt, når vi igen kan gøre det.  
Her kontakter Hans Vennerne, som så gerne vil støtte op økonomisk om sådanne arrangementer 
og tiltag.  
 
Ad5) 
Balance pr. 31. marts 2021. 
Balancen blev gennemgået og godkendt.  
Indtægter på kr. 83.190,-  
Udgifter på kr. 61.082,- 
Resultat på kr. + 22.108,- og en egenkapital på kr. 118.803,- 
 
Ad6)  
Donationer siden sidst. 
Det omtalte ark blev gennemgået og godkendt.  
 
 
Ad7)  
Indkomne ansøgninger. 
Vi har fået en ansøgning til en elev, der skal på en tur med en kommende klasse, og her har vi valgt 
at støtte familien på en god måde.  
 
Ad8)  
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Næste møde samt dato til generalforsamling. 
Næste almindelige bestyrelsesmøde er mandag den 7. juni. 
Generalforsamling er mandag den 13. september. 
  
 
Ad9)  
Evt. 
Vi talte kort om bestyrelsens sammensætning næste år. Søren meddelte, at han desværre er nødt 
til at stoppe efter dette år grundet nye opgaver.  
Det betyder også, at vi skal have fundet mindst en god ny kandidat til at indtræde. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 19.15 
Ref. Hans Myhrmann 
 
 
 
Anne Wolthers    Mathias D. Laursen 

________________    __________________ 

 

Gitte Busch     Søren Raahauge 

________________    ___________________ 

 

Steen Guldager 

________________ 


