
 
 

 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 19/5-2015. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 3. marts  
2. Siden sidst  
3. Indkomne ønsker  
4. Donationer siden sidste møde samt balancen 
5. Boggaver i forbindelse med translokationen 
6. Næste møde samt dato for generalforsamling. 
7. Evt.  

                

Ad1) 

Referatet fra mødet den 3. marts blev godkendt og underskrevet.  

Ad2) 

Anne informerede kort vedr. hjemmesiden, som fungerer til alles tilfredshed. Den skrivelse vi 
sidste år sendte ud på intra, - skal lægges ud på ny. Det bliver gjort inden for den nærmeste 
fremtid i samarbejde med Susanne, således at præcis afgangseleverne i 9. klasse samt alle elever i 
10. klasser modtager skrivelsen. Hans aftaler dette med Susanne. 

Ellers kort vedr. sponsoraftalerne, hvor vi sidst fik lavet et rigtig godt udgangspunkt via en flot 
standardaftale, som skal bruges ved det fremadrettede arbejde. Da skolen også er i gang med at 
forholde sig til samarbejdsaftaler, sponsorater med videre, blev det aftalt, at vi ville koordinere 
tiltaget med skolen indtil videre. Det betyder konkret, at vi sagtens kan finde sponsorer og så 
konkret koordinere det med Hans, således at evt. indgåede aftaler kan realiseres hurtigt og 
smidigt.  

I forhold til vandflasker med logo blev det besluttet at beholde den nuværende leverandør, - 
Lasertryk, - og så bestille 1500 stk. som sidste år. Vi vil prøve at bestille dem til idrætsdagen i år, 
således at de resterende kan bruges ved andre af vores arrangementer som generalforsamling, 
skolekredsmøde med mere.  

Endelig orienterede Anne om, at hun var blevet kontaktet af en anden privatskole på Fyn, som 
meget gerne ville høre om, hvordan vores forening fungerede. Spændende, at på den måde kan 
hjælpe andre med at etablere lignende gode tiltag til gavn for eleverne på de respektive skoler.  

Ad3) 

Hans orienterede kort om, at en af lærerne fra 8. klasse har lavet en flot tilbagemelding fra deres 
tur til København, hvor vi støttede deres tur.  



 
 

 
 

Anne fortalte herefter om en ansøgning fra Jens Madsen vedr. yderligere tilskud til de elever, som 
vi hvert år er med til at sende til Sorø, hvor de er med til et fantastisk og meget seriøst 
scienceophold. Her blev det besluttet at yde et tilskud i 16/17 på ekstra 4500 kr. grundet de 
prisstigninger, som opholdet generelt er forbundet med.  

Karin Skjøttgaard har ligeledes anmodet om et tilskud i forhold til den musiktur, som arrangeres i 
forbindelse med efterårsferien i år til Luxembourg. Her har vi besluttet at yde et tilskud svarende 
til, hvad vandrehjemmet koster for 30 personer, og det svarer til 10.000 kr.  

 
Ad4) 

I henhold til opgørelsen fra Susanne blev denne gennemgået og underskrevet. Det drejer sig 
primært om tilskud til sprogrejse, elevture samt tilskud til elevarrangementer i biografen i Randers 
for hhv. 6. og 9. klasse. 

Balancen ser fortsat meget tilfredsstillende ud, og periodens resultat hedder 31.750,-. Jf. bilag fra 
Susanne. 

Ad 5) 

Der var enighed om som sidste år at donere 3 store boggaver i forbindelse med translokationen i 
hhv. 9. og 10. klasse. Ved samme lejlighed nævnes de væsentlige kendetegn ved foreningens virke 
naturligvis.  

 

Ad6) 

Næste møde bliver tirsdag den 1. september kl. 16.00. 
Kl. 17.00 samme dag holder vi generalforsamling i Realskolens Venner, og alle nuværende 
bestyrelsesmedlemmer er villige til at genopstille.  
Hans bestiller vin og ost til samme antal som sidste år.  
Hans sørger endvidere for at dagsorden sendes rettidigt ud til alle vores medlemmer. 
 
Ad7) 

Der var intet at bemærke til evt.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 17.30 
Ref.  
Hans 
 
 
 
 
Anne Wolthers   Charlotte Leth 

________________   __________________ 

 

 

Gitte Pedersen   Søren Raahauge 

________________   ___________________ 

 

 

Henrik Ibsen 

________________ 

 


