Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 8. maj 2017
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 8. maj 2017
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4.
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Godkendelse af referat fra 23. februar 2017.
Videokonkurrencen. Hvordan bruger vi den nye film?
Balance pr. 30. april.
Donationer siden sidste møde.
Indkomne ansøgninger.
Næste møde.
Evt.

Vi havde i dag desværre flere afbud i sidste øjeblik, men der var enighed blandt de
tilstedeværende om at fastholde mødet. Charlotte, Søren og Gitte var således fraværende.
Ad 1)
Referat fra mødet den 23. februar 2017 blev godkendt
Ad 2)
Videokonkurrencen
Anne har siden sidst været oppe i 9D og overrække præmien til klassen, som har vundet
konkurrencen. Eleverne, som har lavet det pågældende projekt, ville meget gerne lave de
justeringer, som vi gerne ville have tilføjet.
Steen og Anne har således haft et møde mere med eleverne, og de har siden modtaget det nye
produkt. En rigtig fin animationsvideo, som vi så sammen og nu gerne vil have lagt på
hjemmesiden.
Vi skal lige have taget logoet af den software, som er blevet brugt, og det koster evt. en lille afgift.
Det tager vi med. På samme måde vil vi prøve at spørge Carsten, om vi kan bruge deres slogan et
sted.
Hans fortalte herefter om et godt møde med dansklærerne i overbygningen og
fagrepræsentanterne for danskgruppen efterfølgende. De foreslår, at projektet flyttes til allersidst
i 8. klasse, hvor man så vil gå sammen på hele årgangen og arbejde med projektet samtidig.
Ca. en måned før arbejdet påbegyndes laves der en fællessamling, hvor eks. folk fra bestyrelsen
medvirker.
1 uge til fordybelse i perioden op til sommerferien for 8. klasserne. Der produceres film i to til
tremandsgrupper. Bedste produkt udvælges i klassen til endelig visning.
Hvis flere grupper har brugt samme medie, kan der evt. klippes yderligere sammen til det endelige
produkt.

Er vi med på at bruge alle former for ”medier”. Kunne produktion af en plakat også være en
mulighed?!
Det foreslås så at bruge 7. klasserne som publikum ved endelig visning, således at de også
inspireres til arbejdet året efter. Her ville det igen være oplagt, at bestyrelsen deltager.
En egentlig vinder kunne måske udskiftes med en biograffilm til hele årgangen eller lignende, da
hele årgangen jo således har arbejdet for den gode sag.
På mødet var vi alle enige om, at det var gode forslag, som danskgruppen har udarbejdet, og vi
vender tilbage i efteråret med en mere præcis tilgang til projektet næste gang, hvor vi er enige
om, det skal afholdes de sidste fire uger inden sommerferien i 8. klasse.
Hans holder således møde igen med fagrepræsentanterne lige efter sommerferien, så vi får deres
endelige tilbagemeldinger på projektet med, inden vi mødes næste gang i bestyrelsen.
Tiltagene i øvrigt fra sidste år fortsætter.
Dvs. bl.a. vores interne skrivelse til forældre og elever, - udlevering af foldere til elever og forældre
til translokationen, - og det nævnes til translokationen, at vi fortsætter med tiltaget til det gratis
medlemskab. Endelig gives der også bogpræmier, hvor foreningen nævnes specifikt.
Ad 3)
Balance pr. 30. april
Periodens resultat viser et underskud på kr. 19.937,-, og det er som aftalt bare godt, at vi bruger af
formuen til glæde for elever og forældre.
Vores egenkapital udgør således pt. kr. 59.863,Ad 4)
Donationer siden sidste møde
Siden sidste møde er der uddelt donationer for 19.062,50 kr. jf. omdelte ark, som blev
underskrevet af alle tilstedeværende.
Ad 5)
Indkomne ansøgninger
Der er ikke indkommet ansøgninger siden sidst, som ikke er med i forhold til allerede er med
under donationer siden sidst.
Ad 6)
Næste møde
Mandag den 28. august kl. 17.30.
Generalforsamling tirsdag den 12. september kl. 17.30.
Hvis datoerne ikke duer, vil vi meget gerne have hurtig besked, så nye kan findes.

Ad 7)
Evt.
Realskolens Venner giver is på torsdag den 11. maj efter frokost.
Mødet sluttede kl. 18.30
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