
 
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Realskolens Venner 5. november 2018 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 5. november 2018 
 
1. Godkendelse af referat fra d. 27. august samt fra den 3. september 2018 
2. Konkretisering af vores fremtidige prioritering af donationer, store og små i henhold til 

RRV’s mål og visioner. 
3. Drøftelse af kontingentet med udgangspunkt i forslag fra generalforsamlingen. 
4. Balance pr. 31. oktober 2018 
5. Donationer siden sidste møde. 
6. Indkomne ansøgninger. 
7. Status og drøftelse af planlægning af 150 års jubilæumsfest for tidligere elever ved Gitte. 
8. Næste møde. 
9. Evt.  

 
Ad 1) 
Referat fra mødet den 27. august samt generalforsamlingen 3. september blev godkendt 
 
Ad 2) 
Prioritering af fremtidige donationer 
Drøftelsen fra sidste møde blev fortsat på en god og konstruktiv måde.  
Der var stor enighed om, at der fortsat skal være mange og alsidige støtteformål.  
Drøftelsen drejede sig derfor om, hvorvidt det skal være mange bække små, eller det i stedet skal 
være større og mere synlige opgaver, som vi kaster os over.  
 
Der skal således fortsat være nogle traditionsrige tiltag, men alligevel skal der foretages 
prioriteringer i forhold til det, vi giver støtte til.  
Formål, der ville være blevet realiseret uanset, om Vennerne giver tilskud eller ej, skal vurderes på 
ny, om de er støttemodne. Det betyder selvsagt, at vi også skal foretage ændringer på 
hjemmesiden i forhold til, hvad vi giver støtte til, hvis det ikke er oplagte formål fremadrettet. 
Den formelle udmelding skal således justeres i den nærmeste fremtid. 
Altså formål, der gør en væsentlig forskel for den enkelte eller en gruppe af elever eller hele 
skolen. 
 
Det, som primært skal prioriteres fremadrettet: 
Midler til formål, der gør en forskel for den enkelte elev, og som sikrer, at eleven kan deltage i alle 
de aktiviteter, som resten af klassen deltager i. Der må således ikke være aktiviteter på skolen, 
hvor ikke alle elever deltager.  
Midler til faglig højnelse hos den enkelte via brede eller specifikke kurser i ferierne. 
Midler til fagligt fordybende aktiviteter som Sciencecamp, Bootcamp og lignende aktiviteter, som 
eleverne deltager i efter skoletid, som Randers Realskole initierer. 



 
 

 
 

Midler til aktiviteter, som foregår uden for skoletid, og hvor tilskuddet er afgørende for at 
aktiviteten kan realiseres.  
 
Vores tilskud skal med andre ord skabe synlighed om foreningen, og det skal budgettet måske 
også afspejle fremadrettet. Dog må det aldrig gå ud over vores fleksibilitet og mulighed for ad hoc 
at støtte noget, som vi finder centralt, selv om der ikke er budgetteret til det. 
Næste gang der foretages prioriteringer i forhold til næste års budget, hvor også årshjulet 
medsendes til alle deltagerne.  
 
 
Ad 3) 
Kontingentets størrelse 
Til de sidste generalforsamlinger har det været drøftet, om ikke det var tid til en 
kontingentforhøjelse. Hertil har vi svaret, at der skal være et mål med en sådan forhøjelse, og den 
har vi ikke haft endnu, da vi har kunnet klare støtteopgaven i forhold til vores nuværende budget. 
 
Det vil med andre ord kræve flere målsætninger for foreningens arbejde, og vi ser ikke, at vi skal 
opsøge opgaverne, men være der, når og hvis vi bliver spurgt om samme. 
 
Dog kan punkt to og tre også ses i en sammenhæng. I takt med nye strategiske mål for vores 
indsats indebærer en mulig kontingentforhøjelse, at der skal være behov for samme.  
Det besluttes derfor, at drøftelsen tages sammen med prioriteringen af opgaverne for foreningen 
fremadrettet, og der foruden skal kontingent generelt være et emne, som vi selv forholder os til 
på næste generalforsamling.   
 
 
Ad 4) 
Balance pr. 31. oktober 2018 
Indtægter i alt 28.635,- 
Udgifter i alt  43.687,-  
Periodens resultat              -15.052,-  
 
Egenkapital   52.351,- 
Egenkapital primo plus årets resultat. 
 
Ad 5)  
Donationer siden sidste møde 
I perioden 1/7 – 31/10 har vi donationer for kr. 43.213,-. 
Af store poster her har der eks. været støtte til motionsdag, støtte til en ”dannelsesdag” for vores 
9. klasser samt støtte til Masterclass junior-projektet. 
 
 
 



 
 

 
 

Ad 6) 
Indkomne ansøgninger 
Der har ikke været nogen ansøgninger siden sidst.  
 
Ad 7) 
Status på Gl. elevfest 2. november 2019.  
Gitte havde fint statusmateriale med, som blev delt ud. 
Et rigtig fyldestgørende materiale, som næsten er færdigt.  
Det lover virkelig godt for en suveræn aften.  
Vigtigt, at alle deltagere er over 18 år, da der jo serveres alkohol. 
Det kunne være virkelig godt, hvis man også kunne få lærernes revyhold til at lave et lille indslag i 
løbet af aftenen.  
Gitte går videre med de sidste deltaljer, og vi tager det op igen til næste møde. 
 
Ad 8) 
Næste møde 
Mandag den 25. februar 2019. 
 
Ad9) 
Evt.  
 
Mødet sluttede kl. 19.30 
Ref.  
Hans Myhrmann 
 
 
 
 
Anne Wolthers   Charlotte Leth 

________________   __________________ 

 

Gitte Busch    Søren Raahauge 

________________   ___________________ 

 

Steen Guldager 

________________ 


