Referat af bestyrelsesmødet den 25. februar 2019.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra den 5. november 2018
Gennemgang af vores faste donationer, - jf. vedlagte regneark.
Prioriteringer i forhold til RRVs budget 2019.
Opdatering af RRVs støtteordning, herunder justering af hjemmesiden.
Hvad skal tilføjes, hvad skal blive, og hvad skal væk?
Jf. endvidere bilag til punktet fra Charlotte.
5. Balance pr. 31. januar 2019.
6. Donationer siden sidste møde.
7. Indkomne ansøgninger.
8. Status på planlægning af 150 års jubilæumsfest for tidligere elever.
9. Næste møde.
10. Evt.

Ad1)
Referatet fra 5. november 2018 blev godkendt.
Ad2)
Gennemgang af faste donationer.
Anne gennemgik den oversigt, som var udleveret i forbindelse med dagsorden vedr. faste tilskud
fra foreningen til forskellige vigtige områder på skolen.
En god drøftelse af de forskellige poster, som vi prioriterer, og hvor vi umiddelbart synes, at vi har
en række af gode emner, som vi støtter fast.
Ad3)
Prioriteringer i forhold til budget 2019.
Ud over nu kendte omkostninger skal vi have vandflaskerne med i oversigten (12.000 kr.) samt net
til førskolebørn (4000 kr.). På samme måde har vi brugt 10.000 kr. til bøger til førskolebørnene for
at motivere læsestarten.
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Det betyder, at ca. 55.000 kr. af de 100.000 kr. er fastlagt.
Her har vi stadig alle de spændende ad hoc forslag, som vi bliver ansøgt om hele tiden.
Ad4)
Opdatering af RRV’s støtteordning.
Med udgangspunkt i Charlottes input til punktet tog drøftelsen afsæt.
Følgende fire punkter er de overordnede støttetiltag, der kendetegner os konkret lige nu:
1. Faste donationer (MasterClass, æbleskiver, vandflasker, mm.)
2. Sprogfonden, som kan søges af alle uanset situation i øvrigt, og hvor støtten gives efter
ansøgningens formål.
3. Støtte til enkeltpersoner, så alle kan deltage i skolens – og andre arrangementer – selvom
egen økonomi ikke er til det.
4. Startstøtte til nye projekter til gavn for en bestemt gruppe og/eller for skolen (diætist mm).
Vi drøftede her foruden de forskellige ansøgninger, som vi får, når klasser eks. er på studietur i
Berlin. Her vil det være vigtigt fremadrettet, at forudsætningen for støtte er, at tiltaget har en
konkret faglig og læringsmæssig effekt. Her vil vi eks. sondre mellem biografer og teater, og hvad
stykket eller filmen handler om.
Vi vil her fremadrettet forholde os til sådanne ansøgninger to gange om året. Eks. til jul og påske,
hvor vi forholder os til de ansøgninger, som vi har fået og udvælge dem, som vi ser har bedst
begrundelse og værdi for os.
Dette ekstraordinære faglige læringsindhold vil vi også fremhæve på hjemmesiden.
Anne og Charlotte tager kontakt til Carsten Mellerup i forhold til justering af hjemmesiden.
Uanset alle disse punkter vil vi fortsat appellere til at kunne støtte flere tiltag i opstartsfasen, eller
tiltag, som netop har ovenstående værdier, som vi rigtig gerne vil støtte op om.
Her blev det seneste tiltag med støtte til en bog til alle nye førskolelever for at fremme deres
læsemotivation fra første skoledag nævnt. Et suverænt tiltag, som vi er rigtig glade for at være
med til at brande.
Ad5)
Balance pr. 31. januar 2019.
Vi har indtægter på knap 47.000 kr. og har brugt ca. 56.000 kr., hvilket svarer til et underskud på
9.000 kr.
Balancen blev naturligvis godkendt, og der var glæde over, at der er så mange, der gerne vil søge
hos os.
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Ad 6)
Donationer siden sidst.
Der var donationer for kr. 10.475,-, og de blev godkendt.
Ad 7)
Indkomne ansøgninger.
Der er kommet ansøgninger fra en række 8. klasser vedr. Berlinturen her før påske i forhold til en
teaterbesøg, og her har vi skrevet tilbage, at vi ikke kan imødekomme deres ansøgning.
Der er også kommet en ansøgning fra en klasse, som i bestyrelens øjne har et stort fagligt indhold,
som vi gerne vil støtte om med 2000 kr.
Ad 8)
Jubilæumsfest for gamle elever
Der blev lavet en kort og god status på arbejdet med arbejdet.
Der har lige været afholdt endnu et møde med Preben fra hallen og Christian Møller, - skolens
udviklingschef.
Gitte aftaler det sidste med skolen, så vi kan få lavet invitation og konkrete aftaler færdigt, så
tilmeldingen kan starte op.
Foreningen vil være med til at sponsere arrangementet med 10.000 kr.
Vi vil her også bruge arrangementet til at brande vores forening, og vi foreslår, at der i beløbet,
som skal betales, - også indgår et medlemskab til foreningen i skoleåret 2019/20. Vi håber her på
en god måde at få flere medlemmer på, som ikke har børn på skolen.
Der er budgetteret med, at der skal komme 350 til festen, og her synes vi, at der så minimum skal
deltage 200, for at festen skal være afholdes.
Næste møde omhandler primært denne fest og alt med budget og praktiske forhold i forbindelse
med samme.
Ad 9)
Næste møde
Mandag den 1. april kl. 17.30.
Ad 10)
Evt.
Intet under evt.
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Mødet sluttede kl. 20.00
Ref.
Hans Myhrmann

Anne Wolthers

Charlotte Leth

________________

__________________

Gitte Busch

Søren Raahauge

________________
Steen Guldager
________________
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___________________

