
Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 29.05.12 
 
Afbud fra Kjeld Juul Sørensen 
 
Anne bød velkommen 
 
Siden sidst: 
Hjemmesiden: Anne redegjorde for den seneste opdatering omkring 
hjemmesiden. Der sker – og skal ske en løbende udskiftning af billedmaterialet. 
Hjemmesidens nye design er godt. 
Eneste anke er, at der vedrørende henvendelser endnu ikke er blevet angivet en 
anden mail adr. end Info@randers-realskole.dk Karsten tager sig af det.  
 
Skilte: Anne fortæller om de forskellige muligheder for at få lavet skilte, og i relation 
til de omdelte tilbud udspandt der sig en god debat om emnet.  
Det blev besluttet at få lavet skilte af typen ”Roll-up”. Det gør dem mindre sårbare 
– og lettere at opbevare, når de ikke bruges.  
Anne sætter i gang. 
 
Labels: Det blev besluttet at bestille 15.000 labels. Anne sætter i gang. 
 
For både skilte og labels gælder, at vi har fået et tilbud til en absolut attraktiv pris.  
 
Økonomi: 
Tove gennemgår det udleverede materiale. Det ser fornuftigt ud.  
 
Logo – hvad skal der logo på: 
Der skal indkøbes 100 røde T – shirts, hvorpå Realskolens Venners logo skal 
påtrykkes.  
Tilbuddet fra Customize blev godkendt, heri er også 300 børnekasketter og 100 
caps til voksne. 
Solveig undersøger hvor meget merprisen vil være for at få trykt Realskolens logo 
på ryggen.  
 
Indkomne ønsker: 
Der blev bevilliget følgende på grundlag af indkomne ønsker:  
tilskud til 3 elevers deltagelse i lejr. 
3.000 kr. tilskud til projekt under storlejr. 
125 kr. tilskud pr. elev til 4.Bs tur til LEGO.  
 
Endvidere blev det besluttet, at Realskolens Venner igen i år giver boggaver til 
translokationen.  
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Næste møde: 
Der afholdes ikke bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, som vil blive afholdt 
d. 11. september 2012.   
Anne Wolthers og Karsten Pedersen mødes i god tid inden da og får udarbejdet 
en dagsorden til generalforsamlingen.  
 
Evt.: 
Ingen emner. 
 
Stor tak til Tove Faber, som stod for aftenens traktement. 
 

referent: Karsten Pedersen 
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