
Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 10.11.11 
 
Afbud fra Kjeld Juul Sørensen 
 
Anne bød velkommen 
 
Siden sidst: 
Ikke alle havde fået set på RV hjemmesiden, men der var tilfredshed med det nye 
udseende. Det er vigtigt, at der kommer en løbende rotation af billederne på 
siden. Solveig tager sig af kontakten til Carsten Mellerup desangående. 
 
Økonomi: 
Tove beretter, at der står ca. 85.000 kr. på kontoen. Tove forespørger, om kontoen i 
Danske Bank må nedlægges, og pengene overføres til en særlig konto på Randers 
Realskole. Begrundelsen er, at kontoen i Danske Bank stort set ikke bruges 
længere. 
Bestyrelsen vedtager forslaget. 
 
Donationer og proceduren ved samme: 
Solveig gennemgår det fremsendte materiale, og forslaget falder i god jord. I 
forslaget er givet flere eksempler på, hvilke ting, der kan gives tilskud til. Denne liste 
lægges på Vennernes hjemmeside. 
Desuden blev det vedtaget, at der fremadrettet blot skal almindelig stemmeflertal 
i bestyrelsen til, at et forslag kan støttes.  
 
Indkomne ønsker: 
Det blev besluttet at give støtte til: 
Net til førskolebørnene – logo påtrykkes 
T-shirt og sweatshirt til SFO elever og pædagoger – logo påtrykkes 
Skærmvægge til SFO 
Støtte til spring og musik holdets tur til påske (10.000) 
Indkøb af to læringstæpper 
Tilskud til en elev fra 10. klasse 
Tilskud til en ekstraordinær tur for begge 1. klasserne 
 
Input til dagsorden. 
Anne gør opmærksom på, at ansvaret for en god dagsorden ikke kun er hendes – 
men hele bestyrelsens. For fremtiden bedes medlemmerne ringe eller gerne maile 
deres forslag til Anne – helst min. en uge før mødet. 
 
Næste møde: 
Mandag d. 16. april 2012 (Tove står for anretning) 
 



Eventuelt: 
Tove gør opmærksom på, at Realskolens Venner skal finde et nyt medlem til 
bestyrelsen i Randers Real Idrætshal, da det ene af de to medlemmer Vennerne 
leverer dertil, er flyttet til udlandet.  
Solveig fortæller om tiltaget med æbleskiver d til eleverne d. 25.11.  
 

Referent: Karsten Pedersen 
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