Referat af bestyrelsesmødet den 1. april 2019.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra den 25. februar 2019.
Endelig planlægning og tilrettelæggelse af jubilæumsfesten for gamle elever.
Balance pr. 31. marts 2019.
Donationer siden sidste møde.
Indkomne ansøgninger.
Næste møde.
Evt.

Ad1)
Referatet fra 25. februar 2019 blev godkendt.
Ad2)
Endelig planlægning og tilrettelæggelse af jubilæumsfesten for gamle elever.
Hvor mange kommer vi fra bestyrelsen? Dejligt, hvis 3 – 4 har mulighed for at komme.
Godt samarbejde med Preben fra hallen om alt det praktiske. Dog skal der laves lidt pynteligt.
Om muligt ville det være godt ved tilmelding at angive årgang og klasser, så vi kan seate folk mest
funktionelt og roligt.
Ved velkomst gør Anne igen opmærksom på foreningen og dens formål og appellerer til, at flere vil
være med til at støtte op. Alle de praktiske forhold oplistes til sidst.
Kan der laves rundvisning?! Dette skal vi have vendt.
Nem pyntning, foldere fra Realskolens Venner samt kort om aftenens forløb, og hvad der skal
spises. Starte med en god sang. Ideer til valg kan overvejes.
Evt. input fra skolelederen med kort om skolen og historien og det nye.
Skal skolen holdes åben fra kl. 17.00 med rundvisning for øje.
Musik fra Karin kunne være helt fantastisk, og det samme kunne det være med et revynummer.
Det skal være gratis at deltage for lærerne, og her vil der være tale om en 50/50 ordning mellem
Vennerne og skolen. Her håber vi på, at op til 40 lærere vil være med til denne aften.
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Skolen tilbyder at administrere de forskellige udlæg og samlet vedr. indtægter og udgifter. Det
hele gøres op til sidst.
Forslag om at lave noget i retning af amerikansk lotteri, hvor vi kan nogle gode venner af skolen til
at hjælpe os med at give varer, som vi kan omsætte for at få gode indtægter ind til foreningen.
Steen vil eks. gerne give et par briller til dette formål, hvilket er utrolig flot.
Gitte følger op på alle disse forhold og færdiggør festoplægget.
Ad3)
Balance pr. 31. marts 2019.
Vi har indtægter på 76.005 kr. og har brugt 80.825 kr., hvilket svarer til et underskud på 4.820 kr.
Balancen blev naturligvis godkendt.
Der er dags dato en formue på 70.000 kr.
Ad 4)
Donationer siden sidst.
Donationer i perioden 1. februar til 31. marts omhandler primært støtte til elevture samt
læsebøger til vores førskolebørn. I alt er der doneret for 23.432,35 kr., og de blev godkendt.
Ad 5)
Indkomne ansøgninger.
Der er ikke kommet yderligere, men tilskud til sprogturene kommer først senere, når eleverne skal
på tur.
Ad 6)
Næste møde
Mandag den 3. juni kl. 17.30.
Ad 7)
Evt.
Intet under evt.

Mødet sluttede kl. 19.20
Ref.
Hans Myhrmann
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