
Realskolens Venner 
 
Referat af generalforsamling afholdt på Randers Realskole d. 12.09.13 
 
Antal fremmødte personer: 12 
 
1. Velkomst: Anne Wolthers bød velkommen  
 
2. Valg af dirigent: Charlotte Leth vælges 
 
3. Bestyrelsens beretning: Formand Anne Wolthers beretning er her gengivet: 
 
 Det er dejligt at se jer der er mødt op. Vi er altid spændte på at se hvor mange medlemmer, der har fundet 
vej til generalforsamlingen. Vi er nemlig klar over, at det ikke er disse møder der hitter rundt om i div. 
foreninger. Ikke desto mindre er det vigtig for os, at vi samler en god skare af medlemmer, da vi skal have 
valg. 
 Vi har i Vennernes bestyrelse de sidste år haft fokus på rekrutteringen af medlemmer og dermed også på 
foreningens økonomi, da det var væsentlig for dens overlevelse og eksistens. Det er der nu kommet 
fuldstændig styr på, og vi kan med stor glæde støtte mange forskellige ansøgninger der gavner det gode 
skolemiljø, både for enkeltpersoner og for større grupper. Vi er blevet en synlig forening for alle skolens 
brugere. Alligevel har vi ligesom sidste år et mål om endnu større synlighed, men også om at nå større 
forståelse og interesse for Realskolens Venners samlede formål. 
For ud over den vigtige opgave at donere økonomisk støtte, skal vi også have vores fokus rettet mod en 
anden vigtig opgave, nemlig Realskolens Venners betydning for valg til skolens bestyrelse. Ifølge skolens 
vedtægter skal Realskolens Venner blandt sine medlemmer vælge 8 medlemmer til skolens 
repræsentantskab samt 2 suppleanter. Blandt de repræsentanter skal der vælges 3 medlemmer samt 2 
suppleanter til skolens bestyrelse med en valgperiode for 2 år. 
Hvis denne generalforsamling ikke kan mønstre kandidater og vælgere, kan vi jo af gode grunde ikke vælge 
medlemmer fra Vennekredsen ind i bestyrelsen, sådan som skolens vedtægter foreskriver. Da vi kan se, at 
det er svært at få opbakning til generalforsamlingerne, må det være et område, vi bør fokusere på 
fremadrettet, således at vores medlemmer er bekendt med denne del af Realskolens Venners formål. 
 
I lighed med sidste år kan vi berette om et stigende antal ansøgninger til foreningen. Det kan også læses af 
vores referater, som findes på Vennernes link på skolens hjemmeside. Dog nævnes her ikke de specifikke 
donationer, der er uddelt til økonomisk trængte familier. 
Vi støtter bredt - samt stort og småt.  I år kan vi bl.a berette, at vi gav et tilskud til hele indskolingen, som 
kom på en fantastisk juletur til Den Gamle By. Skolens musik-og tumblehold fik tilskud til deres 
oplevelsesrige opvisningstur til Luxemburg . Elever med særlig interesse for naturteknik fik tilskud til at 
komme på Science Camp. Desuden er der doneret tilskud til forskellige klasseaktiviteter, samt aktiviteter til 
skolegården.  
Som noget nyt har Vennernes bestyrelse efter opfordring og ansøgning fra en af skolens dygtige 
sproglærere besluttet af stille en fast donation til rådighed hvert år i tilskud til sprogrejser.  
 Vi har med stor succes udvidet vores donationer til alle skolens elever således der nu hvert år udover 
uddeling af æbleskiver, når juletræet på skolen tændes også uddeles is til alle dagen før Kr. Himmelfartsdag. 
Sidst men ikke mindst gives der en flaske vand (med Vennernes logo) og et stykke frugt til alle elever på 
skolens motionsdag. 



Således kan vi sige, at støtteforeningen kan ses og mærkes. Vi får mange positive tilkendegivelser for 
foreningens eksistens og mange taknemmelige tilbagemeldinger fra dem, som har fået støtte herfra. 
Det er rigtig godt, at vi her på skolen har det overskud, at vi kan bidrage med støtte til det gode skolemiljø 
for alle. 
Det var bestyrelsens beretning for 2013. Tilbage er at ønske et godt valg! 
 
4. Fremlæggelse af regnskab v/ Tove Faber: 
Der er 870 medlemmer af Realskolens Venner pr. 30/6 – 13. 744 familier og 126 eksterne.  
Tove Faber redegør for, hvilke initiativer, der er givet støtte til i årets løb. 
Disse er nøjere beskrevet i de løbende bestyrelsesreferater, der også ligger på Vennernes hjemmeside.  
 
Overordnet set viser regnskabet samlede indtægter på 87.120,72 kr.  
De samlede udgifter beløber sig til 59.147,40 kr.  
hvilket betyder, at der i året har været et overskud på  27.973,32 kr. 
Årets resultat bringer egenkapitalen op på 82.251,02 kr.  
(Regnskabet er vedlagt bestyrelsesprotokollen) 
 
Regnskabet godkendes.  
 
5. Fastsættelse af kontingent: Fastholdelse af 100 kr. / år vedtages 
 
6.a Valg af bestyrelsesmedlemmer til Realskolens Venner: 
      Følgende bringes i forslag: 
      Anne Wolthers (forældre) 
      Henrik Ibsen (forældre) 
      Begge vælges. 
 
6.b Valg af suppleanter 
      Følgende bringes i forslag (og vælges): 
      Ivan Kjærgaard 
      Kjeld Juul Sørensen 
 
7.a Valg af medlemmer til skolens repræsentantskab. 
      På valg er: Erik Grave Kristensen, Tove Kirk, Bodil Svejstrup og Ivan Kjærgaard 
      Desuden bringes Flemming Olsen i forslag. Flemming Olsen er tidligere forældre. 
 
      Følgende bliver valgt ind i Repræsentantskabet: Erik Grave Kristensen, Tove Kirk, Bodil Svejstrup og  
      Flemming Olsen.  
 
7.b Valg af suppleanter 
       Følgende bringes i forslag (og vælges): 
       Else Saaby Jørgensen 
       Ivan Kjærgaard 
 
8. Valg af revisorer 
     Følgende bringes i forslag (og vælges): 
     Erik Grave Kristensen 
     Else Saaby Jørgensen 
 



9.  Orientering om skolen 
      Karsten Pedersen fortalte om skolens byggeri og ombygning, der er i gang i denne tid.  
      Det drejer sig om facade renovering, ventilation og køl i samtlige lokaler, elevatortårn og nye 
      toiletter, ombygning af faglokaler, nyt inde område i indskolingen og nybygning af musikhus.  
 
 
 
      D. 5. september, der er tælledag for skolens elevtal, var tallet 1117 elever, hvilket må siges at være  
      særdeles tilfredsstillende. Søgningen er stadig rigtig god til skolen.  
      Endelig orienterede Karsten Pedersen om det helt nye tiltag med udflytning af 10. klasserne til  
      Tradium.  
 
10. Evt.  
       Anne Wolthers tog ordet under dette punkt, hvor hun henvendte sig til Tove Faber. 
      Tove havde bekendtgjort, at hun ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Realskolen Venner, 
      og derfor retter bestyrelsen en stor og varm tak til Tove for godt og veludført arbejde gennem mange 
      år. 
 
      Ligeledes var der også en stor tak til referenten, der med denne generalforsamling havde sit sidste  
      møde i embedsfunktion hos Realskolens Venner.  
 
 
Mødes slutter kl. 20.30 
 
 
Herefter serveres der oste- pølsebord med et glas vin til. Et initiativ, der fik mange anerkendende 
bemærkninger med på vejen, og som man ikke var i tvivl om, faldt i de deltagende personers smag!  
 
 

Referent: Karsten Pedersen 
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