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Beretning om foreningens virksomhed 2015-16
Velkommen til årets generalforsamling som finder sted i måneden, hvor Ripenserbladet for hundrede år siden udkom
for første gang. Senere er det blevet til mere end 300 blade, men mere herom senere.
Indledningsvis skal nævnes, at bestyrelsen har besluttet at flytte rapporteringen fra kalenderåret til mellem to
generalforsamlinger. Det vil sige, at denne beretning dækker perioden 1. januar 2015 – 27. februar 2016.
Årets gang
Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag eftermiddag den 28. februar 2015 i Vartov i Københavns centrum.
Generalforsamlingen blev et tilløbsstykke med næsten 40 deltagere, så vi måtte flytte lokale fra det gammelkendte
hjørnelokale til Vartovs smukke sal – med en deraf følgende dyrere lokaleleje.
Bestyrelsen havde udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, som efter en længere debat blev vedtaget.
Hovedformålet med ændringerne var at gøre foreningen fremtidssikret, blandt andet med hensyn til valg til
bestyrelsen. Endvidere blev det vedtaget, at flytte foreningens arkiv til Ribe Byhistoriske Arkiv, men herom senere.
Efter generalforsamlingen var der traditionen tro årsmøde, hvor Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen
levende fortalte om sit museumsliv fra Ribe over Vejle til København. Efter foredraget sluttede dagen med en buffet.
Formanden har i årets løb deltaget i legatbestyrelsesmøder i Ribe i forbindelse med uddelingen af Schöns Legat,
Lauridsens Legat og Ripensersamfundets Jubilæumslegat. Alle tre legater uddeles under egne navne, men
administreres samlet. Det giver en væsentlig administrativ besparelse.
Desværre har det tilsyneladende ikke længere de unge studerendes interesse at søge legater trods oplysninger herom
på både skolens og foreningens hjemmesider. Ved seneste legatmøde i december var der således kun i alt syv
ansøgere til en legatsum på over 60.000 kr. Vi valgte at uddele fire legater på i alt 50.000 kr.
Rektor Bent Karsdal – blandt elever kaldet Kong K! – gik på pension efter over 27 års tro tjeneste som rektor.
Ripensersamfundet deltog i afskedsreceptionen for Karsdal og bragte en stor tak for hans altid positive samarbejde og
interesse for Ripensersamfundet.
Og for en god måneds tid siden var vi med til at byde den nye rektor velkommen ved en reception på skolen.
Fra Ripensersamfundet deltog formanden, kassereren og redaktøren. Vi glæder os til også at byde rektor Kristian
Bennike velkommen her til vores årsmøde efter generalforsamlingen.
Her i februar har vi endvidere fået en henvendelse fra Vibeke Edelberg, gift Børdahl, (s63) om et seminar, som
Moesgaard Museum afholder om dansk forskning i Nuristan og hendes far Lennart Edelbergs tidlige indsats på dette
felt. Vibeke har fået tilladelse til, at medlemmer af Ripensersamfundet kan tilmelde sig seminaret, som afholdes på
museet ved Aarhus den 30. april - 1. maj. Tilmeldingsfristen er den 1. april. Lennart Edelberg var en højt respekteret og
engageret ildsjæl her på Katedralskolen 1947-81 og var meget aktiv i Ripensersamfundet, blandt andet som kontakt
mellem skole og forening.
I løbet af beretningsåret har bestyrelsen afholdt to korte og tre lange bestyrelsesmøder. Jeg vil gerne takke
bestyrelsens medlemmer for en god og aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Desværre afgik vores tidligere
næstformand Tove Tranberg alt for tidligt ved døden kort efter generalforsamlingen.
Translokation og jubilarreception
Translokationen fandt i år sted i opholdsvejr i den nyrenoverede skolegård med den nye flise-midtergang.
Ripensersamfundet uddelte to af de største legater, det forøgede Dimittendlegat på 7.000 kr. og det forlængede 100års jubilæumslegat på 5.000 kr. Ikke en af de ringeste opgaver en formand kan have!
En af foreningens tro støtter har i anledning af bladets 100-års jubilæum doneret yderligere 5.000 kr. til et ’éngangs100-års-blad’ legat. Så i 2016 kan foreningen uddele i alt 17.000 kr. i forbindelse med translokationen.
Efter translokationen bød Ripensersamfundet traditionen tro til jubilarreception i Salen. Mere end fem hundrede
jubilarer, studenter og lærere deltog i receptionen, som er blevet foreningens flagskib. Og bestyrelsen modtog kun
positive reaktioner på, at vi nu koncentrerer os om at servicere medlemmerne og ikke ikke-medlemmerne.
Disse sidste er som jubilarer dog fortsat velkomne til at deltage i receptionerne – og flere meldte sig da også ind i
foreningen for at støtte det gode formål.
Med roll-ups, som fortalte, at det var Ripensersamfundet og ikke skolen, som var værter ved receptionen, og med
bestyrelsen og dens hjælpere iklædt flotte røde forklæder med logo, vil vi forsøge at være så synlige, som muligt.
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Kommunikation
Der er udkommet tre Ripenserblade siden sidste generalforsamling. I april udkom bladet med en liste over jubilerende
medlemmer samt kontaktpersoner i det omfang, disse kendtes.
Efterårsbladet indeholdt igen i år fyldige reportager fra translokation og jubilarreceptioner, og det nys udkomne blad
indvarslede generalforsamlingen og årsmødet. Desuden bringer bladet løbende relevant Ribe-stof.
Bladet har som tidligere nævnt 100-års jubilæum i denne måned, og inspireret af en forespørgsel på sidste
generalforsamling angående adgang til bladene i digitaliseret form, besluttede bestyrelsen at lade alle 100 års blade
scanne – i alt godt 8.000 sider, hvilket man kan læse mere om i seneste Ripenserblad. Ripensersamfundet vil gerne
takke ”Ejnar og Meta Thorsens Fond” for økonomisk støtte til denne digitaliseringsproces. Så snart det teknisk er
muligt, vil alle medlemmer få adgang til materialet via et log-ind til vores hjemmeside.
Ud over det trykte blad, som gennem en række år har ligget i gode hænder hos vores redaktør, Henrik Præstholm, som vi er
megen tak skyldig, har vi nu i seks år udsendt elektroniske nyhedsbreve efter behov. Oftest i juni lige inden
jubilararrangementerne og i sensommeren som optakt til bladet med alle billederne fra jubilararrangementerne.
Vi mangler stadig mail adresser på cirka 300 medlemmer. Vi vil kraftigt anbefale, at man lader sin mailadresse
registrere på vores hjemmeside – blandt andet for at få et direkte link til de digitaliserede Ripenserblade.
Foreningens hjemmeside www.ripensersamfundet.dk bliver anvendt både som nyhedsformidler og til registrering af
ændringer i medlemsforhold.
Ønsker man ikke at modtage E-post, eksempelvis fra det offentlige, vil man i fremtiden kunne modtage de
elektroniske nyhedsbreve pr. almindelig post. Procedurer herom vil fremgå af næste Ripenserblad.
Der arbejdes i bestyrelsen med mulighederne for at lave en helt ny hjemmeside med et mere interaktivt indhold,
således at medlemmer her selv kan skrive indlæg og kommentarer. Noget kan vi selv konstruere i bestyrelsen, men
andet kræver professionel assistance udefra. Det er planen at en ny hjemmeside vil kunne være funktionsdygtig
medio 2016 samt virke på smartphones og iPads.
Også på facebook og twitter er Ripensersamfundet registreret. Her kommunikerer vi især med den yngre del af
foreningens medlemmer – og med ikke-medlemmer, som vi opfordrer til at melde sig ind i foreningen.
Facebook er i dag for de unge, hvad Ripensersamfundet var for medlemmerne af foreningen for godt 100 år siden.
Facebookgruppen Ripensersamfundet er vokset støt: For tre år siden var der lige under 300 medlemmer, og i februar i
år er der dobbelt så mange!. Her er et oplagt forum for fremtidig kommunikation. En trend er, at de jubilerende
årgange danner deres egne facebookgrupper med henblik på at organisere sammenkomster mm.
Medlemsforhold
Ripensersamfundet havde ved udgangen af 2015 1.459 betalende medlemmer mod 1.446 i 2014 – samt fire
æresmedlemmer. Altså stort set status quo. Desværre er det ikke blandt de unge, vi har medlemstække: Fra de
seneste fem årgange, hvor der i alt blev dimitteret over 1.000 studenter, var der ved udgangen af 2015 kun 9 (ni!)
medlemmer mod 17 i 2014. Manglen på ungt blod er en af foreningens store udfordringer.
Økonomi
I 2015 havde foreningen et overskud på godt 13.000 kr. mod et budgetteret overskud på godt 3.000 kr. Foreningen
har derved fortsat en god formue, cirka 230.000 kr. Men meget mere om regnskab og budget under det senere
dagsordenspunkt.
Kontingentopkrævningen er siden 2012 sket via Nets, som tidligere hed PBS. I alt har 776 medlemmer tilmeldt sig
denne service, hvilket er en meget lille stigning i forhold til sidste år, så vi vil derfor fortsat opfordre medlemmerne til
at tilmelde sig den elektroniske betalingsservice.
Arkivet
Det blev ved sidste generalforsamling besluttet at overdrage foreningens arkiv til Ribe Byhistoriske Arkiv. Dette
arbejde er ved at blive afsluttet. Det vil blive således, at foreningen, (bestyrelse og medlemmer) kan bruge arkivet
uden at skulle betale særlige afgifter ud over betaling for eventuelle kopier. Det vil ikke være muligt at hjemlåne dele
af arkivet.
Liste over afdøde medlemmer
I perioden februar 2015 - februar 2016 har vi modtaget underretning om følgende dødsfald blandt medlemmerne.
Må jeg bede forsamlingen rejse sig under oplæsningen af deres navne:
s 36
r 38
s 41
s 43

Sigrid Pedersen
Ruth Irene Petersen, f. Riekehr
Erik Oksen
Niels Kristian Bruun
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s 45
r 45
s 46
s 46
s 46
r 46
r 47
s 49
s 50
s 54
s 54
s 69
s 72
s 74

Jens Otto Gerken
Karla Porsgaard
Karl Laurids Evald
Signe Pedersen
Niels Oxenvad
Harriet Solvejg Agerbo
Vera Nielsen (Lausen)
Niels Hyldahl
Ellen Dejgaard
Oscar Filtenborg
Karen Westphal (Bjerrum)
Tove Tranberg
Karen Sørensen
Martin Lundgaard Thysen

ÆRET VÆRE DERES MINDE
Fremtiden
Som nævnt ser det ud til, at vi vores medlemstal ikke er faldene, men vi må se i øjnene, at foreningen ikke rigtig
appellerer til de unge og sandsynligvis ikke vil gøre det i en tid, hvor al kommunikation foregår elektronisk.
I år skifter bestyrelsen formand, men ikke linje: Vi vil fortsat bestræbe os på at vedligeholde en forening for vores cirka
1.500 medlemmer. Gennem en god jubilarreception, som er foreningens flagskib, og gennem Ripenserbladet. Og med
et godt årsmøde.
Bestyrelsen vil i 2016 afslutte overflytningen af arkivet til Ribe Byhistoriske Arkiv, og vi vil ’gå i luften’ med en 100-års
fødselsdagsgave til medlemmerne – Det digitale Ripenserbladsarkiv.
Ligeledes vil bestyrelsen undersøge mulighederne for at lægge nogle af de administrative opgaver, foreningen har, ud
til en ekstern ’service provider’. Ikke i morgen, men vedtægtsændringerne fra 2015 åbner mulighed for dette.
-Til slut vil jeg gentage mig selv fra sidste års generalforsamling:
Ripensersamfundet lever og er sammen med medlemmerne ved at nå pensionsalderen. Men i modtætning til for 100
år siden, er pensionsalderen i dag for mange en særdeles aktiv periode, så der er håb endnu!
Ripensersamfundets opgave er at være til gavn og glæde for medlemmerne – ikke for alle dimittender fra Ribe
Katedralskole.

Det har været spændende, udfordrende og en fornøjelse
at have været med i denne omstilling sammen med gode kollegaer i bestyrelsen.
Povl Dons Christensen

