
 
 

 
 

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner torsdag den 8. september 2022 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 

3. Fremlæggelse af regnskab ved Mathias Dahl. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Realskolens Venner: 
På valg er Gitte Bush og Mathias Dahl. Gitte og Mathias er villige til genvalg. 

 
6. Valg af 4 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet: 
     På valg i år er Anne Wolthers, Christian Bjørn, Charlotte Leth og Bettina Redder. 
      
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: 
 
På sidste års generalforsamling var vi lettede over, at vi kunne føle os frie af Corona pandemiens 
svære begrænsninger gennem lang tid. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, hvad vi 
skulle igennem. Det var rigtig svært og hårdt, og Corona havde på mange planer en rigtig høj pris.  

I vores lille, men vigtige støtteforening, mærkede vi på nogle af de ansøgninger, vi modtog, at ikke 
alle kom igennem pandemien med ”skindet på næsen”. Her vil jeg gentage, hvor fantastisk det er, 
at vi har Realskolens Venner, der sammen med skolen kan hjælpe trængte familier, så deres børn 
fortsat har haft mulighed for at deltage i deres skoleliv på lige fod med deres kammerater. Det har 
en uvurderlig betydning! 

Nu et år senere har vi atter generalforsamling. Nu oplever vi endnu en verdenskrise, som ryster os 
og bekymrer os, og som vi i vores vildeste fantasi ikke kan begribe. Vi har fået krig i Østeuropa. For 
godt et ½ år siden oplevede vi, at et folk der på mange måder ligner os, blev angrebet med 
krigsvåben. Vi så børn og voksne, som måtte flygte fra deres hjem og land og søge sikkerhed bl.a. i 
vores lille land. Det var - og er -rigtig svært og bekymrende, for krig har en ubærlig høj pris.  



 
 

 
 

Vi er heldige, at vi lever i fred!! Men i vores lille land mærker vi konsekvenser af krigen. Bl.a. har 
det betydet, at rigtig mange varer er steget i pris. Rigtig meget er blevet meget dyrere. Det har 
konsekvenser for os alle, men for nogle mere end for andre. 

I Realskolens Venner har vi i det nye skoleår modtaget ansøgninger om støtte til udflugter og 
studieture fra familier, der er kommet i økonomiske problemer. Og vi kan nok forvente flere. Igen 
er det vigtig, at vi sammen med skolen finder muligheder, der kan hjælpe familierne, så børnene 
kan deltage i skolelivet på fuldt niveau med deres kammerater. 

Generelt er der kommet mange forskellige ansøgninger til Realskolens Venner i år.  Og det er 
dejligt! Vi oplever, at flere af lærerne har søgt om tilskud til klasseudflugter med faglige formål, til 
innovation, kunst- og trivselsture. Der er også søgt støtte til lektiehjælp for elever, der har et 
behov og et ønske om faglig forbedring. Derfor er der uddelt støtte til mange gode og spændende 
projekter. 

Realskolens Venner har, som det også fremgår af vores hjemmeside, årligt flere faste donationer, 
som bl.a. støtter faglige og læringsrige tiltag for enkeltpersoner og grupper inden for science, 
musik og sprog. Vi budgetterer også med at udbrede kendskabet til vores ret unikke forening ved 
bl.a. at donere bøger med en lille hilsen fra Realskolens Venner til de nye 0. klasser, for sammen 
med skolen og læsevejlederne at motivere til tidlig læsestart. I samarbejde med SFO´en gives der 
hvert år net og kasketter med vores logo på til indskolingsbørnene, så de er synlige i gadebilledet. 
Desuden får vi lavet vandflasker med vores logo til mødeanvendelse. Det hele kan ses på vores 
hjemmeside. Her kan man også se vores brochure om foreningen, som uddeles til afgangseleverne 
og deres forældre. Disse kan også downloades fra hjemmesiden.   

Alt i alt kan vi vist godt sige, at vi har levet op til, hvad vi lovede på sidste års generalforsamling, 
nemlig at gøre os umage med at uddele foreningens støttemidler. 

På sidste års generalforsamling nævnte vi, at et af vores store arbejdsfelter for det kommende år 
var at finde gode og arbejdsomme medlemmer, som ikke har eller ikke længere har børn på skolen 
og som dermed kan vælges til Repræsentantskabet og måske skolens bestyrelse.  
En anden udfordring var også at få elever, der forlader skolen til at fortsætte deres medlemskab af 
foreningen, og i det hele taget at få unge over 18 år til at medvirke aktivt i foreningen. Det 
arbejder vi fortsat på. Der er et generelt forbedringspotentiale i forhold til at få flere til at 
fortsætte deres medlemskab.  
Op til sidste års generalforsamling havde vi netop barslet med en LinkedIn-profil for at nå ud til 
flere potentielle medlemmer. Vi er kommet godt i gang, og det bliver spændende at se, hvad vores 
LinkedIn-profil kan medføre på den lidt længere bane. På LinkedIn har vi talt om at få lavet nogle 
interviews med flere af vores trofaste medlemmer, som måske kan genere flere interesserede, 
som senere også kan have lyst til at blive medlemmer.  
 
Vi er meget opmærksomme på at finde nye initiativer til at øge interessen i forhold til foreningen.  
 
 
I forlængelse heraf, vil jeg give stor ros til bestyrelsen og til Hans Myhrmann for vores gode og 
konstruktive møder og for det fine samarbejde, vi har med skolen. 



 
 

 
 

 
Som et vigtigt frisk pust blev Stine sidste år valgt som suppleant til Vennernes bestyrelse, og hun 
har deltaget i flere af vores møder. Det er rigtigt godt at få friske øjne på vores bestyrelsesarbejde. 
Stine har stor indsigt i skolen. Hun har allerede to børn, der har afsluttet skolegangen på Randers 
Realskole og hun har i et par år siddet i skolens bestyrelse. Nu har Stine atter et barn, som er 
startet i 0.klasse, og der foruden har hun endnu et, som er skrevet op. Således har Stine børn på 
skolen flere år ud i fremtiden, og det er en stor glæde for os, at Stine har lyst og interesse som 
aktiv forældre til at gå ind i arbejdet i Realskolens Venners bestyrelse.  
 
 
Nu vil jeg sig tak for ordet og givet det tilbage til Karsten. 
 
Ad3) 
Mathias Dahl gennemgik regnskabet. 

Han kom bl.a. ind på følgende:  

Regnskab 2021 - 1/7-21 – 30/6-22 
Indtægter i alt 111.440,- 
Udgifter i alt  144.205,-  
Periodens resultat    -32765,-  
 
Egenkapital    71.977,- 
Egenkapital primo plus årets resultat. 
 
På trods af, at der i år har været et underskud, var der stor tilfredshed med både resultat og 
gennemgangen, da der jo også i år har været klart brug for ekstra hjælp, samtidig med at 
foreningen fortsat har en flot egenkapital. 
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 hævet med 50 kr., således at det fremadrettet koster 150 kr. at være 
medlem pr. år. Familierne betaler via skolepengene beløbet af 10 rater, og kontingentforhøjelsen 
vil således først kunne få virkning fra 1. august 2023.  

Forslaget blev godkendt.  

 

 
 
 
 



 
 

 
 

Ad 5) 
Gitte og Mathias vil gerne genopstille til bestyrelsen.  
Stine Kondrup vil også gerne opstille til bestyrelsen, og derfor valgte Steen Guldager at byde sig til 
som suppleant i bestyrelsen. 
En løsning, generalforsamlingen var enig i, hvorfor der ikke blev stemt.  
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. 
 
Ad 6) 
Anne Wolthers, Christian Bjørn, Charlotte Leth og Betina Redder er på valg i år. 
 
Anne og Christian Bjørn var villige til genvalg. Michael B. Nielsen samt Tina Mariager, som begge 
sidder i skolens bestyrelse og ikke længere har børn på skolen vil gerne stille op til 
repræsentantskabet.  
 
Med dette in mente blev følgende valgt til repræsentantskabet: 
Anne Wolthers, Christian Bjørn, Michael B. Nielsen samt Tina Mariager. 
Som suppleant vælges Gitte Bush  

De øvrige repræsentanter, som pt. er valgt til repræsentantskabet: Dorthe Østerby, Tove Kirk, 
Mathias Laursen og Henrik Thuren.  
 
 
Ad 7) 
Erik Grave og Lise Lewis Pedersen 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 1338 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 noget, der minder hverdagen og det 
normale skoleliv. Vi trænger til at være sammen om et fagligt fællesskab.  
Ellers talte Hans kort om den nye sansehave, som vi er ved at etablere. ”Nonnehaven” vil den blive 
kaldt grundet sin beliggenhed ved den oprindelige Sct. Josef søstrene stiftelse. En have, som vi har 
haft Plejehjemmet på Thors Bakke inde over i planlægningsfasen lige som Frivilligværket i byen, da 
vi meget håber, at der kommer flere brugere sammen med lokalområdet, der vil føle, at vi får et 
godt nyt samlingssted. 
 
Vi ser Vennernes arbejde som utrolig vigtigt. Om end I naturligvis ikke kan hjælpe med alt, så 
prioriterer I altid det mest centrale i forhold til, hvad der er behov for. 
Også vigtigt, at I giver gaver til translokationen, hvor vi så samtidig har mulighed for at fortælle om 
foreningens vigtige arbejde, og hvor vi konstant opfordrer til, at forældrene skal fortsætte deres 
medlemskab af foreningen. 
Hans sluttede af med at takke foreningen for et altid godt samarbejde. 
 



 
 

 
 

 
 
Ad 9) 
Karsten Pedersen sluttede mødet af med at sige tak for i aften.  
Bestyrelsen vil konstituere sig efter mødet. 
 
Mødet sluttede 19.00 
Ref. Hans Myhrmann 


