Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 27. august 2018
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 27. august 2018
1. Godkendelse af referat fra d. 24. maj 2018.
2. Evaluering af videokonkurrencen for 8. klasserne 2018.
Hvordan behandler vi de bedste af de vinderfilm, som blev fremvist?
3. Den ”røde tråd i RRV”
4. Balance pr. 31. juli – regnskab 2017/18.
5. Donationer siden sidste møde.
6. Indkomne ansøgninger.
7. Planlægning af 150 års jubilæumsfest for tidligere elever.
8. Næste møde.
9. Evt.
Ad 1)
Referat fra mødet den 24. maj 2018 blev godkendt
Ad 2)
Videokonkurrencen for 8. klasserne 2018
Anne redegjorde kort for forløbet i forhold til ugen, hvor de arbejdede med produktion af videoer
til Realskolens Venner.
Et rigtig fint forløb, hvor der til sidst blev udvalgt 8 ”vinderfilm”, som blev fremvist nede i
biografen, før alle elever fik deres præmie, som var biograffilmen ”Star Wars”.
Efter gennemvisning fandt vi et par gode videoer, specielt en, som vi ikke havde set i første
omgang, som vi også vil vise Generalforsamlingen på næste mandag.
Videre vil vi udvælge tre videoer, som vi placerer på Facebook med en lille tekst en ad gangen hen
over året.
Endelig erstatter vi den nuværende video på Vennernes hjemmeside med den bedste af de nye
videoer. Her suppleres ligeledes med en lille tekst.
Ad 3)
”Den røde tråd i RRV”
Hvad er det centrale for foreningens arbejde:
• At udvælge bestyrelsesmedlemmer til skolens bestyrelse.
• At kunne støtte/hjælpe værdigt trængende familier i forhold til skolens forskellige
aktiviteter, således at alle elever kan deltage i alle arrangementer. Et vigtigt signal, som
foreningen sammen med skolen er garant for bliver virkeliggjort. Altså vores sociale ansvar
som forening.
• Tydeliggørelse af vores værdier og visioner med foreningens arbejde. At gøre noget for
fællesskabet.
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Prioritering af vores forskellige donationer, således at de giver mest mulig mening for den
enkelte og for vores forenings kendskab fremover.
Sciencecamp og Sorø-ophold med fokus på naturvidenskab skal fastholdes og måske
intensiveres med yderligere støtte. På samme måde med vores initiativ med Bootcamp,
som måske kunne forstærkes på længere sigt. Ligeså det musiske islæt, hvor vi de seneste
år har støttet blæseorkesterets ture.
Når det på skolen handler om fagligt at rykke/bevæge sig hele tiden, - og ikke isoleret om
at få 12-taller, - så er det vigtigt for foreningen også at støtte op om så mange af de
aktiviteter, som ligger uden for skoletid, hvor forskellige aktiviteter initieret af skolen, som
kan være med at ”flytte” elever med at afprøve forskellige interesseområder og få øjnene
op for nye sociale fællesskaber på samme tid. At være med til at forstærke det gode
skolemiljø.
Fokus på nye områder som sundhed, trivsel og hele det sociale miljø på skolen for at
medvirke aktivt til at understøtte skolens værdier. Her vil vi også fremadrettet være med til
at igangsætte nye initiativer på skolen, indtil man kan sige, at det nu kan komme ind over
den almindelige drift. Altså at være med til at søsætte nye gode tiltag, som skolen så
efterfølgende kan bære videre.
Vigtigt, at vi ikke øremærker for mange af vores potentielle indtægter, da det netop giver
os frihed til at fokusere på at iværksætte nye og gode tiltag, som bakker om ovenstående
værdier.
Oplagt også at opfordre de ansatte til at komme med gode ideer til nye initiativer. På
samme tid er det afgørende også fortsat, at lærer og pædagoger er tæt på deres elever,
således at vi hele tiden kan samarbejde om at bruge vores midler bedst muligt.
En god og vigtig debat, som vi var enige om grundlæggende. Et godt afsæt til at
fremadrettet at kunne bruge ved vores tildeling fra møde til møde.

Ad 4)
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.
Regnskabet blev således godkendt af bestyrelsen.
Ad 5)
Donationer siden sidste møde

Der er siden sidste møde udbetalt donationer svarende til kr. 18.900,- jf. vedlagte oversigt.
Der er tale om elevstøtte til tur, telte til indskolingens lejrtur samt biografbilletter til vores
videoprojekt i 8. klasse.
Ad 6)
Indkomne ansøgninger
Der har ikke været nogen ansøgninger siden sidst.
Ad 7)
Planlægning af 150 års jubilæumsfest for tidligere elever.
Gitte kom med et godt udkast til en fest, som kan afholdes næste år i november.
Herfra tager Hans det med til Christian Møller, som finder interesserede lærere, som vil deltage.
De pågældende lærere, Christian og Gitte tager herefter et møde, hvor de vigtige forhold
besluttes.
Indtil videre hedder dagen lørdag den 2. november 2019.
Ad 8)
Næste møde
Mandag den 3. september med generalforsamling.
Ad9)
Evt.
Mødet sluttede kl. 20.30
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