
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 3. november 2016 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 3. november 2016 
 
1. Godkendelse af referat fra 11. august 2016. 
2. Videokonkurrencen. Udvælgelse af den bedste video. 
3. Donationer siden sidste møde. 
4. Indkomne ansøgninger. 
5. Næste møde. 
6. Evt.  

 
Ad 1) 
Referat fra mødet den 11. august 2016 blev godkendt 
 
Ad 2) 
Videokonkurrencen 
De forskellige oplæg til videokonkurrencen blev gennemgået, og der var tæt opløb omkring 2 af 
videoerne.  
Vinderen vil få deres præmie udleveret i den nærmeste fremtid, hvor formanden vil komme op i 
klassen og overrække pengene. 
 
Ærgerligt, at de unge mennesker ikke havde noget bud i oplæggene på, hvad foreningen skal 
arbejde med i fremtiden, som opgaven også omhandlede.  
Derfor var der enighed om, at vi vil opfordre vinderen til at indtænke dette i videoen. 
Der var enighed om, at det var nr. 8, der vandt. 
 
 
Ad 3) 
Donationer siden sidste møde.  
Jf. oversigt, som blev udleveret. Der har været tale om donationer på tilsammen ca. 36.000 kr. 
 
Søren gennemgik herefter kort balancen under samme punkt, og den ser fortsat tilfredsstillende 
ud. Vi har godt nok brugt flere midler i dette regnskabsårs første måneder i forhold til de 
indtægter, som er kommet ind, men da flere af de eksakte udgifter, eks. til Sciencetalenter, falder 
nu, men gælder hele året, vil dette rette sig igen i løbet af året.  
Vi har pt. en egenkapital på 52.371 kroner. 
 
Ad 4) 
Indkomne ansøgninger 
Vi har givet støtte på 10.000 kr. til et forsøg på skolen, hvor en diætist tilbyder samtaler med børn 
og forældre på skolen. Et tilbud, som vi forventer, at mere end 100 familier kan få stor glæde af.  
 



 
 

 
 

To drenge, der har store omkostninger i forbindelse med deres elitesport har modtaget 1000 kr. 
hver.  
 
Susanne Ørsted har søgt tilskud til 39 skakspil til indskolingens nye tiltag med skak. Foreningen 
giver derfor 6000 kr. til tiltaget.  
 
To klasser modtager tilskud på i alt 2000 kroner til en specifik kulturoplevelse på deres studietur til 
Berlin.  
 
 
Ad5) 
Næste møde 23. februar 2017 kl. 17.30.   
 
Ad6) 
Evt.  
Vi vendte kort vores egen generalforsamling samt ikke mindst Skolekredsmødet, hvor Anne på en 
rigtig god måde redegjorde for vores arbejde den seneste tid i foreningen. 
 
Mødet sluttede kl. 18.30 
Ref.  
Hans Myhrmann 
 
 
Anne Wolthers   Charlotte Leth 

________________   __________________ 

 

 

Gitte Pedersen   Søren Raahauge 

________________   ___________________ 

 

 

Steen Guldager 

________________ 

 


