Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 4. april 2016
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 4. april 2016
1. Godkendelse af referat fra 11. februar 2016.
2. Fortsættelse af drøftelsen fra sidst vedr. vores synlighed som forening.
Pjecer omhandlende vores forening (eftersendes).
Færdiggørelse af opgaven til vores forening.
Andet, herunder bl.a. det historiske rids på hjemmesiden om foreningen.
3. Balance pr. 31. marts.
4. Donationer siden sidste møde.
5. Næste møde.
6. Evt.

Ad 1)
Referat fra mødet den 11. februar 2016 blev godkendt
Ad 2)
Drøftelsen fortsatte. Pjecerne, som blev fremlagt, blev godkendt med forslag til få rettelser.
Hans tager rettelserne med tilbage, hvorefter pjecerne trykkes og sættes i ”bevægelse”.
Herefter drøfter vi muligheden for at aktivere de unge, som har lyst til at også at være med i
foreningen og måske også i arbejdet i bestyrelsen. Eks. mulighed for at genetablere gammel
elevfest med videre, hvis eleverne finder dette interessant. Det tager vi med videre.
Den omtalte konkurrence fra sidste møde omhandlende en film om vores forening, ‐ arbejdes der
videre med.
Steen og Charlotte udarbejder et oplæg, som sættes i ugebrevet for personalet for evt. sparring,
og herefter tages der beslutning i bestyrelsen om samme på næste møde.
Her skal der også tages stilling til præmien, og hvem der skal modtage samme.
Opgaven forventes klar til at præsentere for de unge i 9. klasse i august måned.
Ad 3)
Det ser fint ud med balancen pr. 31. marts 2016, hvor vi har knap 91,568,‐ i kassen.
Der er således stadig plads til at fokusere på punktet ovenfor.
Tildelingen er gået rigtig fint indtil videre, hvor vi har en god variation i de ting, som vi støtter.

I forhold til ansøgninger, der er sendt til dette møde:
En lærer har anmodet om 600 kr. til et spændende projekt med sin klasse. Noget, som vi har
godkendt.
Jens Madsen har søgt om 14.000 fremadrettet til, at to elever i 7. og to elever i 8. klasse kan
medvirke i Science‐ talenter i Sorø til Masterclass Junior. Vi har støttet dette koncept i mange år,

som forløber i elevernes fremtid i udvalgte weekender i løbet af året. Beløbet vil vi give forlods de
næste 3 år.

Ad 4)
Donationer siden sidst. Oversigten blev underskrevet.
Tilskud til et studieophold.
Støtte til vores skolehold i håndbold, som blev nr. 2 ved VM i Frankrig.
Ad5)
Næste møde er torsdag den 2. juni 2016

Ad6)
Fin hilsen og tilbagemelding fra Karin Skjøttgaard, som har sendt os en fin skrivelse om orkestrets
tur til Luxemburg.

Mødet sluttede kl. 19.00
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