Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 9. november 2015
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 9. november 2015
1. Godkendelse af referat fra 1. september 2015.
2. Siden sidst
Drøftelse af tilbagemeldinger fra vores generalforsamling,
3. Orientering om donationer siden sidst.
4. Næste møde
5. Evt.

Ad 1)
Referat fra det konstituerende møde, 1. september, blev godkendt
Ad 2)
Æbleskivedagen gentages den 27. november i år, hvor vi giver æbleskiver til samtlige elever på
skolen.
Der kommer igen i år et indlæg i årsskriftet fra Vennerne.
En stor tak fra Hans til bestyrelsen for de fine flasker, som han fik til sin fødselsdagsreception.
I forhold til generalforsamling og tilbagemelding vedr. hjemmesiden.
Et rigtig godt møde og dejligt med det flotte oplæg fra Bjørn, som har været i Canada på studietur.
Ligeså en rigtig god drøftelse vedr. vores synlighed generelt og på hjemmesiden specifikt.
I forhold til den generelle del talte vi om rekruttering af flere unge mennesker til foreningen, som
ellers automatisk meldes ud, når de forlader skolen.
Her talte vi om at give dem et medlemskab på eks. tre år, hvor de er med som gratis medlemmer.
Videre skal der så også tænkes i spændende nyhedsbreve og evt. muligheder for at finde på noget,
som optager de unge mennesker.
Stadig vigtigt, at de melder sig til, så vi eks. kan få deres mailadresser og sende nyheder til dem.
Det kunne vi godt få hjælp af lærerne til op til læseferien.
Kunne vi også finde nogle spændende ambassadører, ‐ tidligere elever, som stadig synes, at det
kunne være spændende at hjælpe med synligheden i forhold til Vennernes værdigrundlag, ‐ ville
det også være et godt tiltag.
Kunne vi også finde aktiviteter, som specielt denne gruppe kunne finde interessant? Aktuelle
emner, som også er interessante for de øvrige medlemmer i foreningen.
Vi sætter således ind i foråret og intensiverer ved de sidste fællessamlinger og informerer om det
gode ved Realskolens Venner, og hvad vi kan tilbyde denne gruppe ved at fortsætte
medlemsskabet.
I forhold til hjemmesiden drøftede vi konkret:
Link med logo på forsiden vil vi appellere til bliver realiseret.
Evt. nyt fra intra med link til hjemmesiden, når der eks. er et nyt referat fra Realskolens Venner,
eller hvis der serveres æbleskiver, eller der er andre initiativer, som Vennerne står bag.

Vi skal også huske også at fortælle de gode historier om vores arbejde gennem tekst og især
billeder.
Skal der laves portrætter af udvalgte Venner, og hvorfor de har valgt at være medlemmer af vores
forening. En overvejelse, som skal medtænkes. Det kunne både være medlemmer gennem mange
år, men her kunne man måske også fokusere på helt nye medlemmer.
Skal de historiske rammer fra tidernes morgen fortælles? Evt. via en tidslinje. Det kunne give en
god sammenhæng.
Vi besluttede afslutningsvis, at vi på næste møde forholder os til ovenfornævnte ideer samt andre
forhold, som vi kunne se kunne medvirke til synlighed om foreningen.

Ad 3)
Det ser fint ud med balancen pr. 31. oktober, hvor vi har 76.487,‐ i kassen.
Vi har siden sidst doneret tilskud til en skaterbane i vores SFO, ‐ givet tilskud til Brassband‐turen til
Luxemburg samt endelig støttet en elevs studieophold på en sommerskole i Danmark.
Her foruden fortalte Hans om et nyt projekt, som en 8. klasse vil lave sammen med Kræftens
bekæmpelse i forhold til Knæk Cancer i uge 43 næste år. Her er Vennerne med på at hjælpe i
forhold til nogle af startomkostningerne sammen med skolen. Hans vender tilbage med et ønske
pr. mail.
Ad 4)
Næste møde afholdes den 11. februar 2016 kl. 17.30.
Ad 5)
Der var ikke noget under evt., men der var enighed om, at vi næste gang gør dette punkt med
synligheden færdig og bl.a. får prioriteret i de mange gode forslag, som er blevet foreslået på
mødet i dag.
Mødet sluttede kl. 18.15
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