
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 2. juni 2016 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2. juni 2016 
1. Godkendelse af referat fra 4. april 2016. 
2. Fortsættelse af drøftelsen fra sidst vedr. vores synlighed som forening.  

Færdiggørelse af opgaven til vores 9. klasser og orientering til lærerne. 
Brev til afgangseleverne som de andre år med ny tekst.  
Folderne på hjemmesiden. 
Andet, herunder hvordan der orienteres til translokationen i 9/10. kl 

3. Balance pr. 31. maj. 
4. Donationer siden sidste møde. 
5. Indkomne ansøgninger. 
6. Næste møde. 
7. Evt.  

 

Ad 1) 
Referat fra mødet den 4. april 2016 blev godkendt 
 
Ad 2) 
 
Vi talte igen om vores konkurrence for 9. klasserne, som skal være produktion af en kort video om 
vores forening. Charlotte og Steen har sendt et flot oplæg op til mødet, som blev drøftet. Samme 
oplæg bliver nu færdiggjort og efterfølgende orienteres lærerne og det øvrige personale lige efter 
sommerferien om samme, således at de kan hjælpe os med at orientere eleverne i 9. klasserne 
efter skolestart om konkurrencen og kriterierne for bedømmelsen. Her foruden talte vi om, at vi 
på morgensamlinger for 9. klasse vil komme forbi fra bestyrelsen og motivere konkurrencens 
budskab. 
 
Videre orienterede Hans om, hvordan man vil orientere om foreningen til translokationen. Her vil 
de nye foldere blive udleveret til afgangseleverne i eksamensbeviserne, og på samme måde vil der 
blive delt generelle foldere ude til alle forældre, som kommer.  
 
Ad 3) 
Balancen pr. 31. maj.  
Det ser fint ud med balancen pr. 31. maj 2016, hvor vi stadig har knap 95.000,- i kassen. 
Der er således stadig plads til at fokusere på punktet ovenfor. På samme tid har vi brugt knap 
97.000 i dette skoleår til forskellige støtteformål. 
 
Ad 4) 
Donationer siden sidst.   
Her har vi givet 3545 kr. til forskellige formål. Jf. bilag 
Oversigten blev underskrevet.  



 
 

 
 

 
Ad5) 
Indkomne ansøgninger 
I forhold til ansøgninger, der er sendt til dette møde: 
 
Vi har givet 2000 kr. til Storlejr for indskolingen til hygge. 
 
Jens Madsen har søgt penge til to klasser, som skal deltage i Skole OL i København efter at have 
vundet i Randers. Beløbet på 10.000 kr. blev bevilliget.  
 
Hans orienterede om, at Realskolens Venner giver tre boggaver til translokationen som beløber sig 
til knap 1200 kr. 
 
 
 
Ad6) 
Næste møde den 11. august 2016 kl. 17.30. 
  
 
 
Mødet sluttede kl. 19.15 
Ref.  
Hans Myhrmann 
 
 
 
Anne Wolthers   Charlotte Leth 

________________   __________________ 

 

 

Gitte Pedersen   Søren Raahauge 

________________   ___________________ 

 

 

Steen Guldager 

________________ 

 


