
 
 

 
 

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner mandag den 13. september 2021 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 

3. Fremlæggelse af regnskab ved Søren Raahauge. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner: 
På valg er Anne Wolthers, Steen Guldager og Søren Raahauge. Anne og Steen er villig til 
genvalg, og Søren ønsker ikke genvalg. 

 
6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet: 
     På valg i år er Stine Kondrup, Tove Kirk, Flemming Olsen og Dorthe Østerby. 
 
7. Valg af revisorer: 

På valg er Erik Grave og Else Saaby Jørgensen. 

8. Orientering om skolen ved Hans Myhrmann. 

9. Evt. 

 

 
Ad 1) 
Karsten Pedersen blev valgt som dirigent.  
 
Ad 2)  
Anne Wolthers stod for bestyrelsens beretning og kom bl.a. ind på følgende: 
 
Året og skoleåret 20/21 blev et år, der var svært at begribe, men som vi alle forsøgte at gribe. Det 
var ikke let! Derfor er det også med en virkelig stor glæde, at vi nu er i gang igen, og at næsten alt 
er som før, vi blev ramt af Covid19 pandemien.  

  

Det, vi lærte, var at blive bedre til passe godt på hinanden. Det håber vi, at vi kan blive ved med. 
Både i det store og i det små. 

Og nu er vi i gang! Bestyrelsen for Realskolens Venner er i gang efter et ansøgnings-stille skoleår. 

Som i jo nok efterhånden er klar over, støtter Realskolens Venner en bred vifte af ansøgninger, der 
alle har til formål at gavne skolemiljøet både for den enkelte og for de mange. 



 
 

 
 

Oven på et vanskeligt år med blandt andet massive nedlukninger har der i slutningen af sidste 
skoleår og i starten af dette været flere ansøgninger blandt enkelte elever og familier, som har 
haft behov for en økonomisk håndsrækning. Man bliver her både stolt og glad over at 
repræsentere en skole, der har en støtteforening, hvor vi sammen kan gøre en kæmpe forskel for 
de elever og deres familie. Det har så stor betydning, og giver så meget mening, at alle elever får 
muligheden for at kunne deltage og opleve på lige fod med deres klassekammerater.  

Anderledes har det også været i begyndelsen af dette skoleår, hvor vi har modtaget en del flere 
ansøgninger end tidligere til klasseture. Der har været et særligt fokus på at ryste eleverne 
sammen igen i et oplevelses- og læringsrum uden for skolen. Vi har givet støtte til de ansøgninger, 
hvor vi har skønnet, at formålet både havde et socialt og et fagligt indhold. 

Når det gælder donationer, vil jeg også nævne, at vi fra Realskolens Venner forærede skolen en 
gave i anledning af dens 150 års jubilæum. Det var et gavekort på 10.000kr, som vi ønskede kunne 
bruges, så det kunne komme alle elever til gode. Skolen fik for blandt andet denne gave fremstillet 
skulpturen ”Tag hånd om”, hvilket er i rigtig fin tråd med Realskolens Venners ønske og 
foreningens formål. 

Øvrige donationer, som primært er de faste, fremgår af regnskabet. 

Realskolen Venner har et aktivt medlemstal på 1034, som udgøres af er de familier, der har deres 
barn eller børn gående på skolen. Hertil kommer de passive medlemmer, som i mange år har 
udgjort omkring 100. De passive medlemmer er tidligere elever, tidligere forældre eller 
bedsteforældre eller andre, der måtte have en særlig interesse for skolen. Det er ikke alene vigtigt 
for Realskolens Venner at have disse medlemmer. Medlemmerne er også vigtige for skolen, da der 
i skolens bestyrelse er 3 pladser, der skal besættes af passive medlemmer fra Realskolens Venner. 

I år har vi efter forslag fra medlem i Vennernes bestyrelse, Mathias Laursen, vedtaget, at 
Realskolens Venner har en profil på LinkedIn. Der er rigtig mange brugere på dette medie, som 
tidligere har gået på skolen. Skolen har hjulpet os med at oprette en profil, som Mathias nu 
administrerer. Her kan der genereres en større omtale med mulighed for at vise billeder og 
videoer, og dermed kan der forhåbentlig skabes en større interesse for foreningen og dens vigtige 
opgaver. Vi håber, at dette medie sammen med andre tiltag kan medvirke til at rekruttere passive 
medlemmer. 

Til sidst vil jeg takke alle i bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år, og jeg vil takke skolebestyrer 
Hans Myhrmann for nogle gode, konstruktive diskussioner og et godt samarbejde omkring 
Realskolens Venner. Jeg vil også sende en særlig tak til Susanne Friis og co. på kontoret, som altid 
er positive og imødekommende, når vi har behov for en hjælpende hånd. 

Tak! 

 

 

  



 
 

 
 

 
Ad3) 
Erik Grave Kristensen gennemgik regnskabet. 

Han kom bl.a. ind på følgende:  

Regnskab 2019 - 1/7-20 – 30/6-21 
Indtægter i alt 113.850,- 
Udgifter i alt  105.803,-  
Periodens resultat      8.047,-  
 
Egenkapital   104.742,- 
Egenkapital primo plus årets resultat. 
 
Et helt centralt forhold i revisionen af regnskabet har været at sikre sig, at bestyrelsen har 
godkendt alle udgifter, hvilket kan aflæses specifikt i forlængelse af hvert mødes særskilte notater. 
Regnskabet blev herefter godkendt.  

 

Ad 4) 
Kontingentet foreslås fastholdt på 100 kr., og det blev godkendt.  

Der var som de sidste år en god drøftelse af kontingentets størrelse, og hvad vi så skal gøre mere. 
Ingen tvivl om, at vi hele tiden skal holde os skarpe og være på forkant, således at vi til enhver tid 
kan hjælpe de familier, som har behov, og det kræver kapital. 

Spændende input, som tages med til de kommende møder. 

 

Ad 5) 
Anne og Steen vil gerne genopstille til bestyrelsen.  
Christian Adriansen vil også gerne opstille.  
Det vil Stine Villemose Kondrup også gerne.  
Vi blev enige om at vælge dem alle, men med Stine som suppleant, da vi som sagt har brug for en 
god og engageret bestyrelse, som vil være med til at arbejde for foreningens formål.  
Dette var generalforsamlingen enig i. 
 
Ad 6) 
Stine Kondrup, Tove Kirk, Dorthe Østerby er villig til genvalg. Flemming Olsen ønskede ikke 
genvalg, da han udtræder af skolens bestyrelse. 
Henrik Thuren og Mathias Laursen ønsker også at stille op til repræsentantskabet. 
 
Da Stine Kondrup i sin skriftlige redegørelse for sin kandidatur fortæller, at hendes datter skal 
starte på skolen til sommer, vil hun kun kunne sidde i repræsentantskabet frem til sommerferien, 



 
 

 
 

da hun herefter ikke længere vil være passivt medlem, som det kræver for at være en del af 
repræsentantskabet.  
Med dette in mente blev følgende valgt til repræsentantskabet: 
Dorthe Østerby, Tove Kirk, Mathias Laursen og Henrik Thuren.  
Som suppleant vælges Gitte Bush  

De øvrige repræsentanter, som pt. er valgt til repræsentantskabet:  
Anne Wolthers, Christian Bjørn, Charlotte Leth og Betinna Redder. 
 
Ad 7) 
Erik Grave og Else Saaby Jørgensen blev valgt til revisorer.  

Ad 8) 
Hans orienterede kort om situationen på skolen.  
Vi har lige passeret ”Store Tælledag”, dagen hvor skolens elevtal afgør det tilskud, som vi får for 
hele skoleåret. Vi er således 1340 elever, som er et virkelig flot tal.  
Ellers fortalte Hans kort om en fantastisk start på et nyt skoleår. Ingen tvivl om, at vi alle i år har 
haft en god sommer, men også har længtes tilbage til det gode samvær med kammerater og 
kollegaer og til at yde noget sammen i forhold til det faglige fællesskab.  
 
Lige nu har vi fået nye retningslinjer, som betyder, at corona ikke længere er en farlig sygdom. Det 
er meget underligt, når man i næsten halvandet år nu har betragtet den som sådan, og hele tiden 
har forsøgt at tage de forholdsregler, som var mulige, når vi har med børn at gøre, og det også 
fortsat skal føles trygt at komme her på skolen.  
Nu håber vi bare, at eksperterne får ret, for her på skolen vil der naturligvis fortsat være en del 
elever i de yngste klassetrin, som ikke er vaccineret og som jo således sagtens kan smitte os andre.  
 
Endelig var Hans inde på de områder, som får særlig fokus i år. Her blev innovation igen nævnt. 
Alle lærere har i det forgangne år været på kursus, og alle faggrupper er ved at lægge sidste hånd 
på deres justerede læseplaner, som netop også forholder sig til innovation og entreprenørskab 
som en vigtig dimension af faglighedsbegrebet på skolen.  
 
Efter Hans’ redegørelse kommenterede Tove Kirk skolens imponerende indsats under corona, som 
blev bemærket mange steder i de kredse, hvor Tove kommer. En stor ros til alle ansatte på skolen 
for deres flotte og dedikerede indsats. 
 
 
Ad 9) 
Anne benyttede lige lejligheden til slut på mødet til at sige Søren Raahauge en rigtig stor tak for en 
virkelig god indsats for foreningen gennem flere år.  
 
Derefter sluttede Karsten Pedersen mødet af med at sige tak for i aften.  
Bestyrelsen vil konstituere sig ved næste ordinære møde. 
 
Mødet sluttede 19.15 



 
 

 
 

Ref. Hans Myhrmann 


