Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 3. september 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner:
På valg er Charlotte Leth og Gitte Busch. Begge er villige til genvalg.
6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet:
På valg i år er Anne Wolthers, Tove Faber, Charlotte Leth og Henrik Thuren.
7. Valg af revisorer:
På valg er Erik Grave og Else Saaby Jørgensen.
8. Orientering om skolen ved Hans Myhrmann.
9. Evt.
Ad 1)
Charlotte Leth blev valgt som dirigent.
Ad 2)
Anne Wolthers beretning:
Med tiden forandres alting…. Og derfor er der behov for, at man indimellem stopper op og
forholder sig til den virkelighed, der er lige nu.
I bestyrelsen for Realskolens Venner har vi haft behov for at stoppe op og drøfte i hvilket omfang,
foreningens formål er tilpasset den tid, vi lever i nu.
Vi har fået diskuteret og identificeret de ben, foreningen hviler på sådan, at vi kan sige, at
foreningens formål fortsat matcher vores skole og samtid.
De centrale opgaver for Realskolens Venner er:
- At vælge bestyrelsesmedlemmer til skolens bestyrelse og repræsentantskab
- Fortsat at kunne hjælpe værdigt trængende familier til deltagelse i skolens forskellige aktiviteter,
sådan at alle elever kan deltage i alle arrangementer. Det er en vigtig opgave, som foreningen
sammen med skolen er garant for bliver løst. Det handler altså om foreningens sociale ansvar.
- At tydeliggøre vores værdier og visioner med foreningens arbejde. At gøre noget for, at
fælleskabet på skolen folder sig ud og trives.

- At prioritere vores donationer, således at de bliver en markant hjælp for den enkelte modtager.
Vi vil gerne kendes på, at når vi yder økonomisk støtte, så er det en støtte, der har afgørende
betydning.
Vi har de sidste 10 år støttet Science Camp og Sorø-ophold med fokus på det naturvidenskabelige.
Her har vi givet støtte til 56 elever ved at donere halvdelen af den økonomiske udgift til opholdet.
Sådanne donationer ønsker vi at fastholde og måske endda øge støtten med flere midler.
På samme måde med skolens initiativ Boot Camp, hvor vi måske kan forstærke vores støtte på
sigt.
Vi har støttet skolens musikalske aktiviteter. De seneste år har vi således støttet blæseorkesterets
udlandsture.
De sidste 4 år har foreningen givet støtte til i alt 11 elever, der har udfordret sig selv på en
sprogrejse, et sprogophold, eller som udvekslingsstudent eller på High School i udlandet.
Når det på skolen handler om fagligt at flytte sig hele tiden - og vel at mærke ikke om isoleret om
at få 12-taller - så er det vigtigt for foreningen også at støtte op om aktiviteter, der ligger uden for
skoletiden. Foreningen skal støtte tilbud initieret af skolen, som kan være med til at ”flytte” elever
ved at afprøve forskellige interesseområder og dermed få elevernes øjne op for nye sociale
fælleskaber. Det er en del af det gode læringsmiljø. Det skal foreningen være med til at forstærke.
Foreningen har fokus på nye områder som sundhed, trivsel og i det hele taget det sociale miljø på
skolen for aktivt at understøtte skolens værdier. I 2017/18 har foreningen været med til at søsætte
et tilbud til eleverne hos coachterapeut, Lene Frier. Det består i samtaleforløb, som kan omhandle
alt fra stress, følelse af manglende overskud og til eksamensangst eller præstationsangst. Det har
været en stor succes, og initiativet er nu videreført og overtaget driftsmæssigt af skolen.
Fremadrettet vil Realskolens Venner være med til at igangsætte lignende gode tiltag/projekter,
som efterfølgende eventuelt kan bæres videre af skolen.
Bestyrelsen finder det vigtigt ikke at øremærke for mange potentielle indtægter, da det giver en
frihed til at kunne fokusere på at iværksætte nye og gode tiltag, som bakker op om de nævnte
værdier.
Vi finder det oplagt, at udfordre skolens ansatte på gode idéer til nye initiativer. Foreningen skal
pleje en god kontakt til de ansatte på skolen og ikke mindst pædagoger og lærere, der jo hele
tiden er tæt på deres elever, således at vi hele tiden kan samarbejde om at bruge vores midler
bedst muligt.
Det var en orientering om foreningens formål, sådan som bestyrelsen synes, de matcher skolen og
tiden i dag eksemplificeret ved nylige donationer og initiativer, som foreningen har været
involveret i.

Og herefter til noget andet…men også meget spændende…
I år var vi så heldige, at Realskolens Venner blev tema for 8. klassernes videoprojektuge. Klasserne
havde en hel uge, hvor de skulle fordybe sig i at arbejde med at lave en film, der skulle handle om
Realskolens Venner. Steen Guldager og ut. fra Vennernes bestyrelse var på skolen og gav eleverne
et mundtligt oplæg om vores forening som start på ugen. Eleverne skulle til sidst selv vælge de 8
bedste film ud (én fra hver deltagende klasse). Som en stor overraskelse for eleverne blev de 8 film
vist på det store lærred i Bio-City på projektugens sidste dag, hvor Steen og ut. også var tilstede.
Bagefter fik alle 8. klasserne en filmoplevelse, hvor de så den seneste Star Wars film og fik i tilgift
en sandwich i pausen som tak for deres indsats.
Vi har valgt én af filmene ud, som vi synes, at I skal se nu.
Vi lægger filmen ud på vores link på skolens hjemmeside. Herefter er det vores plan, at vi vælger
yderligere 3 film ud, som vi vil vise en ad gangen med nogle måneders mellemrum på skolens
Facebook side med en lille tekst. Det er så fantastisk, når eleverne er med til at sprede kendskabet
og formålet for vores fælles forening.
Til sidst vil jeg minde jer om, at skolen fylder 150 år i 2019.
I den anledning er bestyrelsen for Realskolens Venner gået i gang med at arrangere en fest for
tidligere elever. Festen vil blive holdt i hallen, og den er fastsat til lørdag d. 2. november 2019.
Tak for Jeres opmærksomhed.
Ad3)
Hans gennemgik regnskabet, da Søren Raahauge og Erik Grave ikke havde mulighed for at deltage
i årets generalforsamling.
Regnskabet udviser i år et overskud på 10.749 kr. mod et underskud sidste år på kr. 23.146,-, som
tydeligt viser, at der fortsat er god balance i vores forbrug i foreningen. Som de tidligere år gør vi,
hvad der står i vores magt for, at pengene, som vi har at arbejde med bliver 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 i forhold til de indtægter, som er
kommet ind fra kontingenter.
Regnskab 2018 - 1/7-17 – 30/6-18
Indtægter i alt
103.377,Udgifter i alt
92.628,Periodens resultat
10.749,Egenkapital
67.403,Egenkapital primo plus årets resultat.
Der var herefter en god 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.
Under drøftelsen blev det igen vendt, om vi skulle øge betalingen på eks. 5 kr. mere om måneden.
En overvejelse, som vi tager med i bestyrelsen, da vi på denne måde får mulighed for at støtte
flere tiltag, som beskrevet i beretningen.
Ad 5)
Gitte Bush og Charlotte Leth blev genvalgt til bestyrelsen i Realskolens Venner.
Som suppleanter blev Jonna Haslund genvalgt.
Ad 6)
Tove Faber er på valg, men ønskede ikke genvalg.
Anne Wolthers, Christian Bjørn, Charlotte Leth og Henrik Thuren blev valgt til repræsentantskabet.
Som suppleant vælges Flemming Nielsen.
De øvrige repræsentanter, som pt. er valgt til repræsentantskabet: Tove Kirk, Erik Grave og Bo
Vestergaard.
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. Herunder vedr. skolens nye væreområde uden for skolen og omkring den nye skolebygning.
Ad 9)
Der var ikke yderligere punkter til evt., og derfor takkede Charlotte for en god generalforsamling
og de mange gode input undervejs.

Mødet sluttede 19.00
Ref. Hans Myhrmann

