Realskolens Venner
Referat af generalforsamling afholdt på Randers Realskole d. 8/10 2013
Alle var fremmødt
1. Konstituering:
Formand
Næstformand
Kasserer
Referent

Anne Wolthers
Charlotte Leth
Tine Christiansen
Tine Christiansen

2. Valg af bestyrelsesmedlem til Realskole Hallens bestyrelse
Karsten Pedersen vælges
3. Siden sidst: Evaluering af generalforsamlingen. Hvilke udfordringer står vi overfor?
Generalforsamlingen forløb efter planen, dog med det men, at der kunne ønskes et større
fremmøde.
Et større fremmøde ønskes af flere årsager, til dels for at udbrede kendskabet til foreningen,
dets formål og grundlag, men også at et fremmøde til generalforsamlingen for at kunne
rekruttere medlemmer til Realskolens Venners bestyrelse men også til skolens
repræsentantskab samt skolens bestyrelse.
Blandt forslag til synliggørelse af foreningen blev der snakket om
- Deltagelse på forældremøderne for at give en kort information om Realskolens Venner.
Stort set alle forældremøder bliver afholdt inden generalforsamlingen og kan måske
bibringe til et større fremmøde
- Et foredrag med et ”trækplaster” med emne som har betydning for skolens
interessegrupper. Evt. indgået i samarbejde med skolen, både organisatorisk og
økonomisk
4. Vedtægterne
Vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt og ændringsforslag blev indarbejdet. Hans
Myhrmann har efterfølgende fremsendt disse til advokat Carsten Jensen, som har gennemgået
disse og kommet med kommentarer. Disse er rundsendt i januar 2014, hvorefter de skal
gennemgås igen på næste bestyrelsesmøde den 27. januar 2014.
5. Hjemmesiden
Hjemmesiden er blevet opdateret, herunder de informationer omkring støtte, som revisor Erik
Grave ønskede på generalforsamlingen
Der mangler dog billeder fra nogle af de ture, arrangementer m.v. som foreningen har støttet.
Anne skal tage kontakt de kontaktpersoner m.v., hvorfra der mangler billeder, så de kan

komme på hjemmesiden.
Ved fremtidige ”donationer” skal der gøres opmærksom på, at der skal tilbagemeldes med
bl.a. billeder, som kan komme på hjemmesiden. Herigennem opnås også større synlighed
6. Økonomi
Foreningen er stadig velfunderet og der er grundlag for donationer i det nye år
Det kan konkluderes, at skiftet til automatisk opkrævning af medlemsgebyr gennem
skolepengene har/er et stort plus, idet det sikrer foreningen en konstant medlemsmasse og
dermed også økonomi.
7. Ansøgninger
Foreningen har tidligere ydet støtte til auditiv/stimulation-behandling. Da den auditive- og
samsynstesten er blevet en generel test er det vanskeligt at forudse, hvor mange ansøgninger
om støtte til behandling det vil blive til. Sammenholdt med omkostningen ved den enkelte
behandling kunne det forudses at blive en for stor opgave for foreningen, hvorfor det blev
besluttet at indstille støtte til disse behandlinger.
Og ved eventuelle ansøgninger henvise til skolens ledelse om de kunne hjælpe de familier der
vil blive omfattet af en eventuel behandling.
Der var ansøgning om støtte til legeredskaber til indskolingen. Det blev imidlertid besluttet, at
indskolingen har fået en del støtte gennem det sidste stykke tid, hvorfor foreningen skulle
begynde at kigge på støtte til projekter/formål der kunne komme udskolingen til gavn og
glæde
10. klasserne har indsendt ansøgning om støtte til fodboldbord el.lign. Ideen var noget som
foreningen ønskede at støtte, men der manglede pris på. Så ansøgning blev sendt retur om
yderligere information førend inden der kan tages en endelig beslutning om støtte
8. Næste møde
Næste møde blev aftalt til mandag den 27. januar 2014
Charlotte står for traktementet

Mødes slutter
Herefter serveres der let mad med et glas vin til.
Referent: Tine Christiansen

