Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 12. september 2017
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner:
På valg er: Anne Wolthers, Søren Raahauge og Steen Guldager. Alle tre er villige til genvalg.
6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet:
På valg i år er Tove Kirk, Erik Grave, Bo Vestergaard Hansen og Dorthe Østerby. Sidstnævnte kan
ikke genvælges, da hun har en datter i 9. klasse.
7. Valg af revisorer:
På valg er Erik Grave og Else Saaby Jørgensen.
8. Orientering om skolen ved Hans Myhrmann.
9. Evt.
Ad 1)
Karsten Pedersen blev valgt som dirigent.
Ad 2)
Anne Wolthers beretning:
Som jeg redegjorde for i sidste års beretning, har vi de sidste år arbejdet målrettet på at rekruttere
unge medlemmer til foreningen. Jeg nævnte blandt andet sidst, at der var udarbejdet nye foldere
om foreningen, én som uddeles til alle nytilkomne forældre og elever på skolen, samt en folder til
alle afgangselever, til hvem vi tilbyder 3 års gratis medlemskab ved indmeldelse i Realskolens
Venner (RRV), når de forlader skolen.
Udover disse tiltag har vi ved flere lejligheder skrevet ud på både elev- og forældreintra. Resultatet
heraf var sidste år desværre kun knap 20 indmeldelser fra de unge. Så det var bare at arbejde
videre og komme endnu mere i øjenhøjde med de unge. Derfor udskrev RRVs bestyrelse ved
skoleårets opstart 2016 en videokonkurrence blandt 9. klasserne, som med lærernes opbakning
skulle færdiggøres og indsendes ultimo oktober.

Vi kan i dag berette, at der var tæt opløb blandt 2 af de videoer, vi fik indsendt. Vinderen blev en
gruppe elever fra 9.D, og deres video ligger nu på foreningens hjemmeside, hvorfra vi nu i
fælleskab skal se den her…

En rigtig fin animationsfilm med et godt slogan; ”Realskolens Venner en lille udgift for mig- en stor
glæde for dig”. Desværre havde ingen af de indsendte videoer noget bud i deres oplæg på, hvad
foreningen skal arbejde med i fremtiden, hvilket opgaven også omhandlede. Det må være et
emne, vi lægger større vægt på ved næste års konkurrence. Skolen vil gerne bidrage til at højne
kvaliteten af konkurrencen, og derfor er forslaget fra dansklærerne i overbygningen, at projektet
flyttes til allersidst i 8. klasse, hvor hele årgangen vil gå sammen og arbejde med projektet
samtidig.
Cirka en måned før projektet påbegyndes, arrangeres en fællessamling, hvor der også er
deltagelse fra RRVs bestyrelse. Der vil være en uge til fordybelse i perioden op til sommerferien for
8. klasserne. Der produceres film i to eller tremandsgrupper. Bedste produkt udvælges i klassen til
endelig visning. Er bestyrelsen indstillet på at bruge flere medier, kan en plakat også være en
mulighed. Det skal vi have diskuteret. Ligeledes skal vi også have besluttet, om vi i stedet for at
belønne en egentlig vindergruppe, der med sin klasse kan bruge en pengepræmie, i stedet skulle
udlodde eksempelvis biografbilletter eller lignende til hele årgangen. Det er jo alle 8. klasserne,
der har arbejdet for den gode sag.

Resultatet af dette års indsats var, at der efter sommerferien stod 74 unge meldt ind i Realskolens
Venner. Så det går den rigtige vej, og vi er i bestyrelsen tilfredse og arbejder gladeligt videre med
fokus på at få rekrutteret, integreret og aktiveret de unge både, mens de går på skolen, og når de
har forladt skolen. Vi ønsker nemlig en forening, der hele tiden er nærværende og tilstede, og som
sikrer kvalitet og kontinuitet for eleverne og skolen.

Som det vil fremgå af dette års regnskab (som Erik Grave senere vil gennemgå), er alle indtægter i
overensstemmelse med bestyrelsens målsætning, anvendt på mangeartede tiltag til glæde for
elever, klasser og skolen generelt. Blot vil jeg gerne her lige fremhæve et par af donationerne,
nemlig det årlige tilskud til Science Camp, som Jens Madsen og skolen fik en meget flot og fortjent
anerkendelse for i år, - det er dejligt at vide, at RRV har bidraget til at gøre det fantastiske tiltag
muligt.

En anden donation, jeg også gerne vil nævne, er givet til et spændende pilotprojekt til en ung og
dygtig diætist, som har været i et praktikforløb på skolen. Hun har efterfølgende tilbudt samtaler
om kost og livsstil med elever og forældre på skolen. Familierne har så betalt 100 kr. for pr.
individuelle samtale, og Vennerne og skolen har betalt de andre 200 kr. Det har været et tilbud,
der omfatter alle elever, - både sportsudøvere, de lidt for tykke, de lidt for tynde og de

normalvægtige, men som har brug for faglige råd. Et tilbud, som er kommet til at gå langt over
forventning, da mange flere familier end man regnede med, har benyttet sig af tilbuddet. Faktisk
er tiltaget fortsat med stor succes, men nu i skoleregi. Dejligt at være med til at igangsætte
sådanne gode tiltag.

Til slut vil jeg på bestyrelsen vegne sige tusinde tak for et godt samarbejde til Hans Myhrmann og
til Jonna Haslund.

Vi glæder os til endnu et år, hvor vi vil mødes til gavn for det gode skolemiljø.
Ad3)
Erik Grave gennemgik regnskabet, da Søren Raahauge ikke havde mulighed for at deltage.
Regnskabet udviser i år et underskud på kr. 23,146-, som tydeligt viser, at alle indtægter i året er
mere end brugt på mange forskellige tiltag til glæde for elever, klasser og skolen generelt. Vi har
således som sidste år muliggjort flere og rigtige gode tiltag ud over de indtægter, som er kommet
ind fra kontingenter.
Der har således været indtægter på 104.563 kr., og der er blevet brugt kr. 127.709,- til formål, som
vedtægterne foreskriver.
Foreningen har således pt. en formue på 56.654 kr., hvilket anses som tilfredsstillende.
Der var herefter en drøftelse af samme fremlæggelse, og der var fuld opbakning til regnskabet,
hvorefter det blev godkendt.

Ad 4)
Kontingentet foreslås fastholdt på 100 kr., og det var der fuld enighed om.
Dog var der en inden en længere og god drøftelse om niveauet generelt for kontingentet, og der
var enighed om, at det skal sættes op på længere sigt.
Det tager bestyrelsen med tilbage. Vi har i rigtig mange år haft 100 kr. som kontingent, og der
kunne berettiget være ide i at sætte det beløb op. Der er i hvert fald nok af initiativer og tiltag at
bruge denne indtægtsforøgelse på, - foruden selvfølgelig det primære, som består i at kunne
større flere elever og familier i forhold til ture og aktiviteter, som foregår på skolen.
Ad 5)
Anne Wolthers, Søren Raahauge og Steen Guldager blev genvalgt til bestyrelsen i Realskolens
Venner.
Som suppleanter blev Jonna Haslund genvalgt.

Ad 6)
Tove Kirk, Erik Grave, samt Bo Vestergaard blev valgt til repræsentantskabet.
Her foruden foreslog Anne en kandidat til repræsentantskabet, som hun havde talt med, og som
gerne ville modtage valg. Det fik forsamlingens fulde opbakning og godkendelse, men desværre
har samme kandidat ringet til Anne efterfølgende, da der er opstået alvorlig sygdom i familien,
hvorfor hun har været nødt til igen at trække sin kandidatur..

Som suppleant vælges Flemming Nielsen.
De fire øvrige repræsentanter, som pt. er valgt til repræsentantskabet: Anne Wolthers, Tove
Faber, Charlotte Leth og Henrik Thuren
Ad 7)
Erik Grave og Else Saaby Jørgensen blev valgt til revisorer.
Ad 8)
Hans fortalte kort om skolestart samt om de emner, som er mest oppe i tiden i forhold til skolens
virke.
Ad 9)
Der var ikke yderligere punkter til evt., og derfor takkede Karsten for en god generalforsamling og
de mange gode input undervejs.

Mødet sluttede 18.25
Ref. Hans Myhrmann

