
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 1. marts 2018 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 1. marts 2018 
 
1. Godkendelse af referat fra d. 16. november 2017. 
2. Videokonkurrencen for 8. klasserne 2018. 
3. Balance pr. 28. februar 2018. 
4. Donationer siden sidste møde. 
5. Indkomne ansøgninger, herunder ansøgninger til sprogfonden og ansøgning til 

”samtaleprojekt” med Lena Frier. 
6. Ønskede orienteringspunkter fra RRVs bestyrelse til skolens bestyrelse.  
7. Næste møde. 
8. Evt. forslag til at få vores logo på noget anvendeligt, nu hvor vandflaskerne udgår. 

 
Charlotte var fraværende 

 
Ad 1) 
Referat fra mødet den 16. november 2017 blev godkendt 
 
Ad 2) 
Videokonkurrencen for 8. klasserne 2018 
Hans viste den skematiske oversigt, som dansklærerne har tænkt i forbindelse med projektet.  
Et rigtig flot set-up. 
Tiltaget kræver noget specifikt input af Vennerne mandag og fredag, hvor projektet hhv. motiveres 
og vurderes. Steen og Anne meldte sig til at deltage her. 
Her skal vi også lige have overvejet, om der er specifikke eller bestemte grundlæggende værdier i 
forhold til foreningens mission og arbejdsopgaver, som vi gerne vil have også skal komme til 
udtryk i de endelige elevproduktioner. 
Rigtig store forventninger til projektet. Vi glæder os.  
Også mulighed for at tage kontakt til de to koordinatorer, som er Helle Larsen og Rikke S. Lund, 
hvis der er flere forhold, som vi ønsker at få drøftet med dem inden opstart. 
 
Ad 3) 
Balance pr. 28. februar 2018  
Perioden 1. juli 2017 til 28. februar 2018: 
Indtægter   – 65.039,- 
Udgifter   – 32.763,-  
Periodens resultat  – 32.276,-  
 
Egenkapital   - 88.930,- 
Egenkapital primo plus årets resultat til dato. 
 



 
 

 
 

 
Ad 4) 
Donationer siden sidste møde 
Der er siden sidste møde udbetalt donationer svarende til kr. 15.513.-, 
 
Ad 5)  
Indkomne ansøgninger 
Der gives til samtaleprojektet med Lena Frier med kr. 10.000,-  
Vi anser dette projekt, som sammenligneligt med vores tilskud til tiltaget med diætisten sidste år, 
hvor vi var med til at støtte op om de første 100 samtaler, som blev gennemført.  
Vi synes, at det er godt at være med til at søsætte nye og givende projekter, som så skal kunne 
driftes normalt efterfølgende via skolen og forældrebetaling.  
Vi vil til gengæld gerne have en kort redegørelse for, hvad samtalerne har ført med sig. 
 
I forhold til sprogfonden er der kommet 3 ansøgninger om støtte til forskellige sprogrejser. 
Alle tre ansøgninger omhandler studieophold i et år. 
Vi har besluttet, at der gives til 5000 kr. til hver af dem grundet nogle fantastiske ansøgninger, som 
virkelig signalerer kvalitative studierejser, som vi gerne vil være med til at støtte.  
På samme måde som de tidligere år ser vi frem til at høre fra dem alle fire om udbyttet af turen. 
 
Ad 6) 
Ønskede orienteringspunkter fra RRVs bestyrelse til skolens bestyrelse  
Bestyrelsen vil gerne mindst en gang om året have en redegørelse for det arbejde, som foreningen 
laver. Der foruden handler punktet også om det nødvendige og vigtige samarbejde med skolens 
bestyrelse om det at deltage i bestyrelsens arbejde, da tre bestyrelsesmedlemmer konkret vælges 
fra Vennerne.  
 
En rigtig god drøftelse, som netop også kom til at handle om den udfordring, som det er at finde 
egnede og interesserede kandidater til bestyrelsen.  
Endelig var vi også meget opmærksomme på, at vi finder det vigtigt, at potentielle kandidater fra 
Vennernes bestyrelse også kommer i skolens bestyrelse, hvis de har lyst til det. Det vil skabe god 
sammenhæng og kontinuitet i begge bestyrelser. 
 
Rekruttering af medlemmer, som er valgbare til skolens bestyrelse er således et kardinalpunkt 
sammen med en generel redegørelse for årets arbejde og flere af de udviklingstiltag, som skolen 
har prioriteret.  
 
 
Ad 7) 
Næste møde er torsdag den 17. maj 2018. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ad 8) 
Evt.  
Markedsføring af vores logo 
De vandflasker, som vi tidligere har lavet, skal vi ikke glemme. Vi skal bare tænke dem ind i forhold 
til andre forskellige arrangementer, som afholdes på skolen. Dette kunne på den måde også være 
et samarbejde mellem skole og Vennerne.  
De net vi har,- skal vi også have lavet flere af og med samme formål som vandflaskerne at udbrede 
kendskabet. 
Endelig blev gammel elevfest vendt igen. Det kunne være et oplagt arrangement at promovere for 
foreningen i et sådant regi. Måske endnu mere oplagt, at det kunne være i forbindelse med vores 
jubilæum i 2019, at man introducerede en sådan begivenhed. Det kunne være en lørdag i 
efteråret.  
Vi tager punktet op igen på næste møde. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 20.00 
Ref.  
Hans Myhrmann 
 
 
 
 
Anne Wolthers   Charlotte Leth 

________________   __________________ 

 

Gitte Pedersen   Søren Raahauge 

________________   ___________________ 

 

Steen Guldager 

________________ 


