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Referat af bestyrelsesmødet den 15. august 2022 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. februar. 
2. Drøftelse af generel feedback på ansøgninger til bestyrelsen. 
3. Donationer uden for møderne, hvordan besluttes de?  

Har formanden et råderum her? 
4. Status på vores tiltag til at øge kendskabet til vores forening.  
5. Balance pr. 30. juli 2022. 
6. Donationer siden sidste møde. 
7. Indkomne ansøgninger. 
8. Vores generalforsamling torsdag den 8. september. 
9. Formandsskifte i Realskolens Venner. 
10. Næste møde. 
11. Evt.  

 

Ad1)  
Referatet fra den 28. februar blev godkendt.  
 
Ad2 og 3)  
Drøftelse af generel feedback på ansøgninger til bestyrelsen. 
Den almindelige procedure blev kort gennemgået af Anne. 
Hvordan gør vi fremadrettet? 
Udfordringen er ofte, at vi skal tage beslutninger mellem møderne. 
Hvor går Vennerne ind, og hvis de ikke støtter, - hvordan sikrer vi så, at skolen har mulighed for at 
kunne forholde sig uden Vennerne? 
Kan man tydeliggøre, hvad vi støtter/ ikke støtter i Vennerne, specielt når det drejer sig om 
klassers ture ud af huset? 
Kan vi lave en manual for klasserne, hvor vi også synliggør, at det skal være en seriøs ansøgning? 
Hvad er formandens råderum?! Kan vi sætte et beløb eller en svartid? 
 
Konklusion: 
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For eftertiden er der en svartid på 24 timer fra bestyrelsesmedlemmerne, når det handler om en 
ansøgning.  
Det endelige beløb, som vi giver, er altid bestemt af den personlige kontakt med ansøgeren. Det er 
formandens opgave og ansvar, og det er en stor opgave. Her tager formanden beslutningen om 
beløbets størrelse efter individuel vurdering.  
5000 kr. er øverste grænse uden at tage bestyrelsen med i dialogen. 
 
 
Ad4) 
Status på vores tiltag til at øge kendskabet til vores forening. 
En længere drøftelse, hvor vi enedes om at tage diskussionen op igen senere.  
Måske skal vi igen overveje, om de mange initiativer og tiltag skal fortsætte i forhold til, at vi 
desværre ikke får de nye passive medlemmer, som vi havde håbet. 
Vi vil se tiden an og overveje, hvordan vi vil sætte ind . 
Sponsordelen kan igen tages i betragtning for at generere flere penge til foreningen. 
 
Ad5)  
Balance pr. 30. juni 2022. 
Resultatopgørelsen for hele året (1/7-2021 – 30/6-2022) blev gennemgået og godkendt.  
Indtægter på kr. 111.440,-  
Udgifter på kr. 144.205,- 
Resultat på kr. – 32.765,- og en egenkapital på kr. 71.977,- 
 
I år har vi for første gang underskud, og det betyder i hvert fald, at vi er blevet bedre til at bruge 
penge. Vi har stadig en fin egenkapital, så det er på ingen måde et problem. Der har været tale om 
gode og nødvendige støtteprojekter, som netop har været vigtige for brugerne, men også været 
vigtige i forhold til at øge kendskabet til vores vigtige forening. 
Så ja, - på mange måder har vi gjort, som vi lovede på sidste års generalforsamling. 
 
Ad6)  
Donationer siden sidste møde. 
Det omtalte ark, som jo drejer sig om perioden 1. marts til 30. juni 2022 blev gennemgået og 
godkendt.  
Der var donationer for i alt kr. 85.745,-. 
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Ad7)  
Indkomne ansøgninger. 
De pågældende ansøgninger blev gennemgået.  
To klassers tur til Skagen medfører et tilsagn på 4.500 kr.  
Et andet ønske om bidrag til en tur i tivoli i København for vores 6. klasser blev ikke imødekommet.  
 
Ad8)  
Vores generalforsamling torsdag den 8. september 
Holdningen til kontingentet er i år, at vi gerne vil anbefale, at det stiger med 5 kr. pr. md. svarende 
til 15 kr. i 10 måneder.  
Ellers er vi klar til mødet.  
Invitation og dagsorden blev gennemgået. 
 
Ad9) 
Formandsskifte i Realskolens Venner 
Anne siger, at hun gerne vil være med næste år, men vil gerne have, at der er en anden som ved 
konstitueringen har lyst til at være formand. Det betyder også, at Anne kan hjælpe den nye 
formand godt i gang. 
Det overvejer alle i foreningens bestyrelse frem mod generalforsamlingen. 
 
Ad10) 
Næste møde. 
Generalforsamling den 8. september. 
Almindeligt bestyrelsesmøde mandag den 31. oktober. 
 
Ad11)  
Evt. 
Der var lidt udfordringer vedr. isudlevering. Flere klasser var ude af huset, og det betød noget. 
Det skal vi lige have timet lidt bedre. Gitte taler med Marlene på kontoret, således vi finder den 
helt rigtige dag.  
Gitte tager kontakt til Science- og musikafdelingen vedr. at få flere dynamiske oplysninger om, 
hvad vores tilskud bruges til. 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 19.40 
Ref. Hans Myhrmann 
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Anne Wolthers    Mathias Dahl 

________________    __________________ 

 

Gitte Busch     Christian Adriansen 

________________    ___________________ 

 

Steen Guldager     

________________      


