
Realskolens Venner 
 
Referat af generalforsamling afholdt på Randers Realskole d. 11.09.12 
 
Antal fremmødte personer: 15 
 
1. Anne Wolthers bød velkommen  
 
2. Valg af dirigent: Lone Moeslund Larsen vælges 
 
3. Bestyrelsens beretning: Formand Anne Wolthers beretning er her gengivet: 
  
Som vi skrev i vores indlæg i skolens årsskrift 2011, er Realskolens Venner en forening for ALLE skolens 
brugere. Elever, forældre, lærere, pædagoger og servicemedarbejdere.  Alle kan i princippet søge om 
økonomisk hjælp til fremme af elevernes trivsel og undervisning.  Vi skrev det i årsskriftet, og vi siger det nu 
igen. Vi ønsker fortsat at bevidstgøre alle om foreningens eksistens og formål . 
Når det så er sagt, er der sket en positiv udvikling i den retning, vi ønsker at drive foreningen. I det sidste år 
har vi oplevet en langt større og bredere kontakt til vores brugere end ofte før.  Det betyder også, at vores 
støtte dækker flere områder. Vores absolutte kerneområde er dog fortsat økonomisk støtte til trængte 
familier og elever. Det har det også været i dette år.   
Synlighed og tilgængelighed er vigtige værdier for Realskolens Venner. Derfor har det også været 
indsatsområder for bestyrelsen i år. 
Vores link på skolens hjemmeside er forbedret, og det opdateres jævnligt.  Vi opfordrer alle til at bruge det. 
På linket er det muligt at komme i dialog med bestyrelsen - enten ved at tage personlig kontakt, da vores 
mailadresser og telefonnumre er oplyst - eller via en mail på websiden, hvor man kan kontakte os om emner 
eller forslag, som man ønsker drøftet i bestyrelsen.   
Desuden er det på linket også muligt at læse referater af møder i foreningen og bestyrelsen, og man kan se, 
hvilke donationer der er givet.  
 Vores logo, som vi præsenterede for jer på sidste års generalforsamling, er begyndt at poppe op flere 
forskellige steder, så rigtig mange er begyndt at stifte bekendtskab med det. Forældre og elever har set det 
på skoleintra, og der er anbragt en ”roll up” i indskolingen og i aulaen. 
Førskole børnene fik en rød kasket og et taskenet på deres første ”skoledag” med Vennernes logo på. Måske 
har nogle af jer set det. Jeg så for nyligt de små poder gå glade hånd i hånd på deres vej gennem byen med 
deres røde kasketter på. Det var et herligt syn. De var som gruppe synlige for hinanden, og samtidig blev vi 
som forening synlige på en meget iøjnefaldende måde.   
Efter et fremsat ønske herom har vi også fået trykt t-shirts og sweatshirts til SFO elever og pædagoger. De 
er særdeles gavnlige og anvendelige for både børn og voksne, når de tager på ture ud af huset.  Sidst - men 
ikke mindst - er der også fremstillet et par klassesæt til de ældre elever og lærere, som kan lånes, når 
eleverne skal repræsentere skolen ved forskellige faglige, sportslige eller musikalske aktiviteter på eller 
udenfor skolen. På de trøjer er både Vennernes og skolens logo trykt. 
Alt i alt er der således sket meget i Realskolens Venner det sidste år. Det har været et rigtigt spændende år 
for bestyrelsen. Vi er fortsat i gang med at udvikle foreningen. Derfor opfordrer bestyrelsen også fremover 
alle til at komme med gode ideer og visioner, som kan glæde og gavne børnene på skolen og dermed også 
medlemmerne af Realskolens Venner. 
Beretningen godkendes. 



 
4. Fremlæggelse af regnskab v/ Tove Faber 
Der er pt. 958 medlemmer af Realskolens Venner. 700 familier og 258 eksterne.  
Alle ind- og udbetalinger er i årets løb overgået til skolen.  
Vennernes tidligere girokonto i Danske Bank er blevet nedlagt, den beskedne beholdning af obligationer er 
blevet solgt, og endelig er der oprettet en konto i Sparekassen Kronjylland, som Marlene Bjørn og Susanne 
Friis har fuldmagt til, hvilket har gjort tingene meget mere enkle og gennemskuelige.  
I årets løb er mange tiltag på skolen blevet støttet, og der er blevet givet mange tilskud til elever – både 
enkeltvis og i grupper.  
For en gangs skyld er der blevet delt flere penge ud, end der er kommet ind, men Vennerne har så mange 
aktiver, at der stadig står ca. 80.000 kr. på kontoen i Sparekassen Kronjylland.  
(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: 
      Jonna Haslund (tidligere elev – og serviceleder på Randers Realskole) 
      Charlotte Leth (forældre) 
      Tine Christiansen (forældre) 
      Alle tre vælges til bestyrelsen i Realskolens Venner 
 
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: Finn Sørensen, Sis Poulsen, Tove Faber og Henrik Sommer 
      Henrik Sommer kan ikke genvælges. De tre øvrige kandidater genvælges, og i Henrik Sommers sted  
      opstilles Kim Tange, der selv er tidligere elev og har desuden haft to børn på skolen. Kim Tange vælges.  
 
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 mange og store planer for at ændre skolens profil til en mere  
      ”grøn skole” – solceller, ventilation i alle klasser, energibesparende initiativer, ombygning af eksiste- 
      rende lokaler mm.  
      D. 5. september, der er tælledag for skolens elevtal, var tallet 1043 elever, hvilket må siges at være  
      særdeles tilfredsstillende. Søgningen er stadig rigtig god til skolen.  



      Endelig orienterede Karsten Pedersen om det lederskifte, der finder sted sommeren 2014, hvor 
      udviklingschef Hans Myhrmann overtager skoleleder posten.  
 
10. Evt.  
      Hans Myhrmann beretter om, at Randers Real Idrætshal nu har 25 års jubilæum. Dette markeres  
      ved en reception d. 3. november.  
      Efter en svær start, er hallen i dag særdeles veldrevet – og med en god økonomi, der samtidig gør, 
      at man kan holde den i en absolut flot vedligeholdelsesstand.  
 
 
Mødes slutter kl. 20.12 
 
 
Herefter serveres der oste- pølsebord med et glas vin til. Et initiativ, der fik mange anerkendende 
bemærkninger med på vejen!  
 
 

Referent: Karsten Pedersen 
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