Referat af bestyrelsesmødet den 3. juni 2019

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

Godkendelse af referat fra den 1. april 2019
Endelig planlægning og tilrettelæggelse af jubilæumsfesten for gamle elever
Balance pr. 30. april 2019
Donationer siden sidste møde.
Indkomne ansøgninger.
Næste møde og planlægning af Generalforsamling i begyndelsen af september.
Evt.

Ad1)
Referatet fra 1. april 2019 blev godkendt.
Ad2)
Endelig planlægning og tilrettelæggelse af jubilæumsfesten for gamle elever
Gitte gennemgik en liste over udestående opgaver:
1. Der var enighed om, at det vil være OK at fravælge kontant betaling, da alle må forventes
at have betalingskort og/eller MobilePay. Det bliver tilføjet invitationen, at der kan betales
med disse muligheder og at festen således er ”kontantløs”. Christian Møller adviserer
Carsten Mellerup
2. Susanne og Anne laver bordplan (placering af de forskellige gæster/klasser), og evt. forslag
til bordopstilling i hallen.
3. RRV bannere opstilles i festsalen – evt. med en stak flyers. Der uddeles ikke flyers i øvrigt.
4. Tobias Wolthers og Thomas Bjørn forventes at kunne håndterer udlevering af armbånd til
gæster ved ankomst
5. Gitte tager sig af indkøb af duge, servietter, armbånd og lodder til amerikansk lotteri.
6. Vi vil gerne have en velkomstsang. Det kunne evt. være ”Male byen…” eller ”Linedanser”
Det besluttes at Christian Møller konsulterer Karin, som deltager i festen, herom.
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7. Der skal være mulighed for en lille rundvisning, hvis der er interesse. Det arrangeres på
dagen; lærere + Hans og Christian kan vise rundt.
8. Det blev besluttet at afholde et amerikansk lotteri med lodder af 10,- . Søren og Steen
sælger lodder og trækker gevinster i aftenens løb efter nærmere aftale. Bestyrelsen samt
Christian finder sponsorer til præmier. De skal have en værdi på min. 500 kr. og gerne
karakter af oplevelser i stedet for fysiske gaver. Når en sponsor er fundet, meldes det ind
på rv mail, så vi ikke går de samme steder hen og spørger. Vi har foreløbig talt om disse:
Søren tager fat i Drejer, og Katrine Fisker. Christian spørger Randers FC, HK, Randershallen
og FysioDanmark. Anne spørger Hotel Randers og Jysk Vin. Gitte tager Cafe Dalsgaard, Cafe
Kræs og Kaffehuset
9. Der er booket 20-25 min. standup med Simon Tang som en overraskelse i løbet af
middagen. Simon sender kontrakt til Christian.
Der følges op på mødet i oktober med udestående punkter.
Ad3)
Balance pr. 30. april 2019.
Balancen blev gennemgået og godkendt, og der var tilfredshed med, at foreningen fortsat har en
god økonomi, og noget på kistebunden til nye projekter.
Ad 4)
Donationer siden sidst.
Der har ikke været donationer siden sidste møde, men store isdag før Kr. Himmelfarstsferien
forløb - som vanligt - rigtig godt. Anne sørger for, at der kommer fotos på hjemmesiden.
Ad 5)
Indkomne ansøgninger.
Der er ikke indkommet ansøgninger siden sidst, men Christian foreslår et nyt projekt ved Julie
Høgh med mental coaching. Det vil forløbe i stil med de tidligere projekter (eks. diætistforløbet),
hvor skolen, forældrene og RRV giver en tredjedel hver af betalingen. Julie har i forvejen succes
med fysisk træning på skolen. Det vurderes, at der er interesse og behov for en let mental
coaching, som dog ikke skal opfattes som et egentligt behandlingstilbud. Såfremt der vurderes at
være behov for mere, vil man naturligvis henvise til professionel udredning hos psykolog, læge og
osv. Det besluttes at sige ja til deltagelse i projektet.
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Ad 6)
Næste møde
Torsdag den 10. oktober kl. 17.30.
Generalforsamling
Mandag den 2. september kl. 17.30
Ad 7)
Evt.
Intet under evt.
Mødet sluttede kl. 19.00
Ref. Charlotte Dokkedal Leth

Anne Wolthers
________________

Gitte Busch
________________

Steen Guldager
________________
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Charlotte Leth
__________________

Søren Raahauge
___________________

