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Referat af bestyrelsesmødet den 25. maj 2020 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2020.
2. Stillingtagen til info om medlemskab af Realskolens Venner for afgangselever og deres

forældre.
3. Opdatering af hjemmesiden.
4. Balance pr. 30. april 2020
5. Donationer siden sidste møde.
6. Indkomne ansøgninger.
7. Næste møde.
8. Evt.

Ad1) 
Referatet fra den 24. februar blev godkendt. 

Ad2)  
Stillingtagen til info om medlemskab af Realskolens Venner for afgangselever og deres 
forældre. 
Folderen henvendt til eleverne skal trykkes, og den lægges i eksamensbeviset. 
Den anden folder henvendt til forældrene udsættes også af den grund, at det er usikkert, hvordan 
translokation afholdes.  
Den generelle skrivelse på intra henvendt til forældrene fastholdes.  

Ad3) 
Opdatering af hjemmesiden. 
Siden blev gennemgået, og vi talte om nogle få justeringer, som kan tydeliggøre flere af vores 
deadlines til eks. studie- og sprogture. 
Videre vil vi være mere opmærksomme på, at vi får dokumentation ind fra dem, som har søgt til 
forskellige arrangementer og ture. Altså beskrivelser af, hvordan det vi har givet til, - er blevet 
brugt. 
Jo mere enkelt det hele formuleres, - desto bedre. At prøve at dele flere af vores mest væsentlige 
støtteaktiviteter ind i eks. fem større støtteområder med udgangspunkt i vores budget. 
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Anne tager kontakt til Carsten Mellerup og færdiggør vores overvejelser. 
Ad4) 
Balance pr. 30. april 2020. 
Balancen blev gennemgået og godkendt.  
Indtægter på kr. 101.950,-  
Udgifter på kr. 96.472,- 
Resultat på kr. + 5.478 og en egenkapital på kr. 80.859,- 
 
 
 
Ad 4)  
Donationer siden sidst. 
Det omtalte ark blev gennemgået og godkendt.  
Der var samlet donationer på kr. 20.833,25. 
 
 
Ad 5)  
Indkomne ansøgninger. 
Der er ikke indkommet ansøgninger i denne periode. 
 
Ad 6)  
Næste møde. 
Næste bestyrelsesmøde er mandag 17. august, og mandag 7. september bliver næste møde for 
generalforsamling. 
 
Ad 7)  
Evt. 
 
  
 
 
Mødet sluttede kl. 19.00 
Ref. Hans Myhrmann 
 
 
 
Anne Wolthers    Charlotte Leth 

________________    __________________ 
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Gitte Busch     Søren Raahauge 

________________    ___________________ 

 

Steen Guldager 

________________ 


