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Referat af bestyrelsesmødet den 28. februar 2022 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. november. 
2. Tilskud til sprogrejser i 2022. 

Hvor mange ansøgere har vi? 
Hvor meget skal vi give i tilskud til hver af ansøgerne? 
Andet. 

3. Opfølgning på tiltag til at øge kendskabet til vores forening.  
Fortsættelse af dialogen fra de to sidste møder.  
Hvem gør hvad herfra? 

4. Status på vores hjemmeside.  
Opfølgning fra sidst. 
Hvem gør hvad herfra? 

5. Balance pr. 31. januar 2022. 
6. Donationer siden sidste møde. 
7. Indkomne ansøgninger. 
8. Næste møde. 
9. Evt.  

 

Ad1)  
Referatet fra den 15. november 2021 blev godkendt.  
 
Ad2)  
Tilskud til sprogrejser i 2022. 
Vi har fået tre rigtig gode ansøgninger, som vi har valgt at støtte. 
Helt ekstraordinært har vi valgt samlet at give 17.000 kr. til dette formål. 
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Ad3 +4) 
Opfølgning på tiltag til at øge kendskabet til vores forening.  
Indledningsvis så vi en kort video, som skolen har fået lavet vedr. Subreader, hvor Realskolens 
Venner bliver omtalt på allerbedste måde. 
 
Herefter igen en længere og rigtig god drøftelse om vores generelle forhold, og hvordan vi helt 
specifikt får fortalt den gode historie om vores gode forening. 
 
Gitte tager kontakt til Mathias, så vi får mere liv på SOme. Eks. i forhold til de ansøgninger, som vi 
lige har givet tilskud til. Det kan også være tidligere ture. 
Endelig kan det også være omkring historien vedr. Subreader, som vi har været med til at søge.  
Udfordringen bliver kontinuerligt at få fortalt de gode historier. 
Gitte tager ligeledes kontakt til Carsten Mellerup, når vi har en historie, som han indledningsvis 
kan placere på hjemmesiden, som vi så linker op til FB og LinkedIn. 
 
Gitte har endelig været i gang med at se på, hvem der har fået støtte for år tilbage, og hvorvidt de 
efterfølgende har fået afleveret deres gode historier om, hvordan støtten har gjort den forskel.  
Fremadrettet er der lavet sikre aftaler herfor, således at vi får de gode historier på siden. Gitte 
tager helt konkret kontakt til eks. de lærere, der har søgt støtte til deres klasser her i efteråret, 
men som har glemt at sende os deres historie som aftalt. 
 
Ad5)  
Balance pr. 31. januar 2022. 
Balancen blev gennemgået og godkendt.  
Indtægter på kr. 72.270,-  
Udgifter på kr. 56.696,- 
Resultat på kr. + 15.574,- og en egenkapital på kr. 120.316,- 
 
Ad6)  
Donationer siden sidst. 
Det omtalte ark blev gennemgået og godkendt.  
Der var donationer for kr. 38.433,75. 
 
 
Ad7)  
Indkomne ansøgninger. 
Der var ingen konkrete ansøgninger, som der skal tages stilling til.  
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Ad8)  
Næste møde. 
Mandag den 23. maj. 
 
 
Ad9)  
Evt. 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 19.20 
Ref. Hans Myhrmann 
 
 
 
Anne Wolthers    Mathias D. Laursen 

________________    __________________ 

 

Gitte Busch     Christian Adriansen 

________________    ___________________ 

 

Steen Guldager     

________________      


