Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner mandag den 2. september 2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner:
På valg er Steen Guldager, Søren Raahauge og Anne Wolthers.
Alle tre er villige til genvalg.
6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet:
På valg i år er Erik Grave Kristensen, Tove Kirk og Bo Vestergaard.
7. Valg af revisorer:
På valg er Erik Grave og Else Saaby Jørgensen.
8. Orientering om skolen ved Hans Myhrmann.
9. Evt.
Ad 1)
Charlotte Leth blev valgt som dirigent.
Ad 2)
Anne Wolthers beretning:
Dette års beretning vil jeg begynde, hvor jeg sidste års beretning sluttede…
I 2018 beretningen mindede jeg nemlig forsamlingen om, at skolen har 150 års jubilæum i 2019,
og at vi i Realskolens Venners bestyrelse sammen med skolen i den anledning så småt var gået i
gang med at arrangere en jubilæumsfest for tidligere elever. Den fest vil jeg lige om lidt komme
tilbage til. Men først vil jeg helt kort komme ind på de festligheder, der nu allerede har fundet
sted.
I midten af august fik skolen over flere dage på flot og festlig vis fejret jubilæet - og kunne oveni
købet samtidig med fejre indvielsen af Bygning D, Fabersvej 1. En ret enestående præstation både
at fejre 150 år og at få en smuk, men gammel og ikke just velholdt tidligere hospitalsbygning til at
blive en flot og moderne skolebygning, der på alle parametre kan matche og supplere de
eksisterende. Og herudover kan skolen så også præsentere nyrenoverede og moderniserede
faglokaler til science og naturfag på adressen Jensen Wærums Allé 3.
Så på sin 150 års fødselsdag står skolen nu ”lidt” større, topmoderne og med sit hidtil højeste antal
elever.

Det er imponerende flot, men også et synligt eksempel på en skole, der til alle tider har gjort sig
umage i ordets bedste forstand. En skole, og her citere jeg borgmester Torben Hansens ”der med
sine gode værdier og regler rettidigt har tilpasset sig, og som har forstået at udvikle sig med
tiden… og som har været og er med til at udvikle vores by”.
Vi er mange, der er stolte på skolens og byens vegne. Her fra et stort tillykke til skolen fra
Realskolens Venner
Den 2. november 2019 gælder det så en flot arrangeret jubilæumsfest for tidligere elever, som
Realskolens Venner i samarbejde med skolen er vært for. Det har været et stort
planlægningsarbejde, som Gitte Busch fra Realskolens Venners bestyrelse og Christian Møller i
særdeleshed har været tovholdere på. Desuden har Preben fra Hallen været meget behjælpelig
omkring alt det praktiske. Vi ser meget frem til denne dag, hvor vi udover at fejre de tidligere
elevers gamle skole, naturligvis også vil bruge arrangementet til at brande vores gode forening.
Ikke mere jubilæum for nu.
I bestyrelsen evaluerer vi løbende, hvordan vi uddeler vores støttemidler, så vi fortsat gør det
bedst mulige. Det har vi også gjort i år, og her er vi alle enige om, at der fortsat skal være mange
og alsidige støtteformål.
Dog kan man sige, at følgende fire punkter er de konkrete, overordnede støttetiltag, der
kendetegner os aktuelt:
1. Støtte til enkeltpersoner, så alle kan deltage i skolens- og andres arrangementer - selvom egen
økonomi ikke er til det. Vi synes ikke, at det bør forekomme, at der er aktiviteter i skolens regi,
hvor familiers økonomi ikke tillader, at alle elever deltager.
Herunder støtte til aktiviteter initieret og/eller anbefalet af skolen, som foregår uden for
skoletid, og som kan bidrage til elevers trivsel, og hvor tilskuddet er afgørende for, at
aktiviteten kan realiseres for de pågældende elever.
2. Sprogfonden, som kan søges af alle uanset situation i øvrigt, og hvor
vurdering af ansøgningens formål.

støtten gives efter en

Herunder støtte til faglig højnelse hos den enkelte via brede eller specifikke kurser i ferierne.
3. Faste donationer (MasterClass, skolenet med logo til indskolingsbørn, æbleskiver og is,
vandflasker med logo, mm.)
4. Startstøtte til nye projekter til gavn for en bestemt gruppe og/eller for skolen (f.eks. diætist,
coach mm).

Vi modtager herforuden forskellige ansøgninger, som vi modtager, når skoleklasser f.eks. skal på
studietur. Her finder vi det vigtigt fremadrettet, at forudsætningen for støtte er, at tiltaget har en
konkret faglig og læringsmæssig effekt. Her vil vi f.eks. sondre mellem biograf- og teaterbesøg. Vi
foretager også med det udgangspunkt en vurdering af den specifikke forestilling. Vi har
informeret skolens lærere herom.
Det seneste startstøtte-projekt, som Realskolen Venner har været involveret i, blev udført i et
samarbejde med skolens læsevejledere og bibliotek omkring tidlig læsestart/sprogstart. Her gav
Realskolens Venner en bog til alle nye førskolelever for at fremme deres læsemotivation fra
allerførste skoledag. Rigtigt mange familier havde taget et billede af læsesituationen, og af disse
billeder blev der skabt en flot og stor læseplakat, som ved en lille event, som jeg deltog i, blev
afsløret for børnene til deres store begejstring. Genkendelsen af dem selv og deres forældre var til
stor glæde, og børnene havde helt styr på ordene til at kunne genfortælle, hvad deres bog
handlede om. Det blev et virkeligt godt forløb. Et suverænt tiltag altså, som vi er rigtig glade for, at
vi kunne være med til at brande. I hver bog fik familien en lille hilsen fra Realskolens Venner, så de
fra skolestart er blevet bekendte med skolens støtteforening.
Det næste startstøtteprojekt, som Realskolens Venner deltager i, afvikles i samarbejde med skolen
ved Julie Høgh. Projektet omhandler mental coaching. Julie er ansat som fysisk træner. Hun har en
uddannelse som sygeplejerske, coach mm. Det er et projekt, som med hensyn til finansiering vil
forløbe i stil med tidligere sundhedsprojekter, hvor Realskolens Venner, skolen og forældrene hver
giver en tredjedel af behandlingen.
Realskolens Venner tilstræber at udvikle støttetiltag på en måde, så de fortsat flugter med
foreningens vedtægter, er tilpasset tidens skole og foreningens økonomi. Vi finder det derfor
oplagt fremadrettet fortsat at udfordre alle skolens ansatte på gode ideer til nye initiativer.
Foreningen skal pleje en god kontakt til de ansatte på skolen og ikke mindst pædagoger og lærere,
der jo hele tiden er tæt på deres elever, sådan at vi fortsat kan samarbejde om at bruge vores
midler bedst muligt.
Aktuelt har Realskolens Venner 1247 medlemmer, heraf 196 passive (dvs. medlemmer uden børn
på skolen aktuelt).
Afslutningsvist vil jeg opfordre alle, der endnu ikke har set Jubilæumsfilmen, til at se den. Den
ligger på skolens hjemmeside. Der finder man også den helt fantastiske tidslinje, der er lavet i
anledning af 150 års jubilæet. Ved at læse i den kan man få et rigtigt godt og spændende indblik i
skolens historie.
I tidslinjen kan man lave nedslag i forskellige emner og perioder. Under årstallet 1981 læser man
om Støttekredsens tilblivelse (senere omdøbt til Realskolens Venner). Støttekredsen omtales med
de vedtægtsændringer, der trådte i kraft ved årsskiftet 1981/1982. Her er også valg til
Repræsentantskabet beskrevet. Tidligere forældre, tidligere elever og andre interesserede i
Randers Realskole, har de sidste cirka 37 år haft mulighed for at blive valgt ind i skolens
Repræsentantskab. Det årlige valg til Repræsentantskabet skal vi have lige om lidt til igen.

Tak til hver og en i bestyrelsen og ikke mindst Hans for gode møder og et godt samarbejde
gennem året. Og tak til Jonna Haslund for en fantastisk indsats ved æbleskive og store-is dag!
Til sidst i beretningen overrakte Anne en buket solsikker til skolen samt et gavekort på 10.000 kr.
til en oplevelse for alle på skolen.
En gave, som var meget glad for at modtage.
Ad3)
Søren Raahauge gennemgik regnskabet.
Regnskabet udviser i år et overskud på kr. 13.456,-, som tydeligt viser, at der fortsat er god
balance i vores forbrug i foreningen. Som de tidligere år gør vi, hvad der står i vores magt for, at
pengene, som vi har at arbejde med bliver brugt på mange forskellige tiltag til glæde for elever,
klasser og skolen generelt.
Vi har således som sidste år muliggjort flere og rigtige gode tiltag i forhold til de indtægter, som er
kommet ind fra kontingenter.
Regnskab 2018 - 1/7-18 – 30/6-19
Indtægter i alt
107.105,Udgifter i alt
93.649,Periodens resultat
13.456,Egenkapital
80.859,Egenkapital primo plus årets resultat.
Der var herefter en god drøftelse af samme fremlæggelse, og der var fuld opbakning til
regnskabet, hvorefter det blev godkendt.

Ad 4)
Kontingentet foreslås fastholdt på 100 kr., og det var der fuld enighed om.
Under drøftelsen blev det igen vendt, om vi skulle øge betalingen. En overvejelse, som vi tager
med i bestyrelsen, da vi på denne måde får mulighed for at støtte flere tiltag, som beskrevet i
beretningen.
Ad 5)
Steen Guldager, Søren Raahauge og Anne Wolthers blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Som suppleanter blev Stine Kondrup valgt.
Ad 6)
Erik Grave er på valg, men ønskede ikke genvalg.

Bo Vestergaard, Tove Kirk, Flemming Olsen, Stine Kondrup og Dorthe Østerby ville gerne stille op.
Stine Kondrup, Tove Kirk, Flemming Olsen og Dorthe Østerby blev valgt til repræsentantskabet.
Som suppleant vælges Erik Grave og Bo Vestergaard.
De øvrige repræsentanter, som pt. er valgt til repræsentantskabet: Anne Wolthers, Christian Bjørn,
Charlotte Leth og Henrik Thuren
Ad 7)
Erik Grave og Else Saaby Jørgensen blev valgt til revisorer.
Ad 8)
Hans fortalte kort om skolestart samt om de emner, som er mest oppe i tiden i forhold til skolens
virke. Herunder specielt om færdiggørelse af skolens nye bygning, ombygningerne på skolen samt
vores 150 års jubilæum, som blev fejret i uge 33.
Ad 9)
Tove Kirk takkede for et godt arrangement til skolens reception, og der foruden takkede hun
bestyrelsen for Realskolens Venner for en god prioritering af de ressourcer, som tildeles.
Der var ikke yderligere punkter til evt., og derfor takkede Charlotte for en god generalforsamling
og de mange gode input undervejs.

Mødet sluttede 19.00
Ref. Hans Myhrmann

