Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
(’Formandsberetningen’)
Årets gang
Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag eftermiddag den 22. februar 2014 i
Sangsalen på Katedralskolen med 35 deltagere. Bestyrelsen fremlagde med en vis spænding
beslutningen om i fremtiden ikke at trykke navne og adresser på alle jubilarer i
Ripenserbladets aprilnummer – kun på de jubilerende medlemmer. Beslutningen skyldtes
bestemmelserne i persondatalovgivningen, der ikke giver mulighed for at registrere personer,
der ikke er medlemmer af foreningen, uden deres specifikke samtykke.
Beslutningen fremkaldte en del diskussion på generalforsamlingen. Et enkelt medlem gav
udtryk for, at bestyrelsen tilsyneladende var ved at planlægge Ripensersamfundets død.
Heldigvis viste fremmødet og deltagelsen ved årets jubilarreception, at dette ikke var
tilfældet, men herom senere.
Efter generalforsamlingen fortalte rektor Bent Karsdal på årsmødet levende om sine 25 år på
katedralskolen, og efter foredraget sluttede dagen med middag i Salen, hvor 25 medlemmer
og ledsagere deltog.
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.
Specielt vil jeg takke Jørgen Westergaard, som nu stopper i bestyrelsen, for lang og trofast
tjeneste, men det vil jeg vende tilbage til under ”Valg til bestyrelsen”.
Formanden har endvidere i årets løb deltaget i legatbestyrelsesmøder i Ribe i forbindelse med
uddelingen af Schöns Legat, Lauridsens Legat og Ripensersamfundets Jubilæumslegate. Alle
tre legater uddeles under egne navne, men administreres samlet. Det giver en væsentlig
administrativ besparelse.

Translokation og jubilarreception
Translokationen fandt i år sted i den nyrenoverede skolegård i opholdsvejr.
Ripensersamfundet uddelte to af de største legater, det forøgede Dimittendlegat på 7.000 kr.
og det forlængede 100-års jubilæumslegat på 5.000 kr. Ikke en af de ringeste opgaver en
formand kan have!
Efter translokationen bød Ripensersamfundet traditionen tro til jubilarreception i Salen. Den
på generalforsamlingen udtrykte bekymring om foreningens snarlige død blev gjort til
skamme: Mere end fem hundrede jubilarer, studenter og lærere deltog i denne reception, 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
dog fortsat naturligvis velkomne til at deltage i receptionen – og enkelte meldte sig da også
ind i foreningen for at støtte det gode formål.

I 2013 introducerede vi to roll-ups, som fortalte, at det var Ripensersamfundet og ikke skolen,
som var værter ved receptionen. Og i år var bestyrelsen og dens hjælpere alle iklædte flotte
røde forklæder med logo. Vi vil forsøge at være så synlige, som muligt.

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 100-års jubilæum i 2016, og bestyrelsen overvejer på hvilken måde, dette kan
markeres.
Ud over det trykte blad, som nu gennem en række år har ligget i gode hænder hos vores
redaktør, Henrik Præstholm, som vi er megen tak skyldig, har vi nu i fem år udsendt
elektroniske nyhedsbreve efter behov. Oftest i juni lige inden jubilararrangementerne og i
sensommeren som optakt til bladet med alle billederne fra jubilararrangementerne. Og senest
her i februar med en påmindelse om årets generalforsamling og årsmøde.
Vi har registreret e-mail adresser på 1.165 af vores medlemmer. Vi har 1.450 medlemmer i
alt, så vi vil opfordre til, at de sidste 20 procent lader sig e-mailregistrere, hvis man endnu
ikke har gjort dette. Det kan ske på vores hjemmeside.
Foreningens hjemmeside www.ripensersamfundet.dk bliver anvendt som både
nyhedsformidler og til registrering af ændringer i medlemsforhold.
Også i facebook og twitter er Ripensersamfundet registreret. Her vil vi i højere grad
kommunikere med især den yngre del af foreningens medlemmer – og med ikke-medlemmer
– og opfordre dem til at melde sig ind i foreningen. Facebook er i dag for de unge, hvad
Ripensersamfundet var for stifterne af foreningen for godt 100 år siden.
Der er et halvt hundrede grupper på facebook, som har relationer til Ribe Katedralskole, og
gruppen Ripensersamfundet er vokset støt: For to år siden var der 285 medlemmer, og her
ved udgangen af februar er der 506! 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 i året 2013 1.477 betalende medlemmer og i 2014 1.446
medlemmer samt fire æresmedlemmer. En lille tilbagegang på 31. 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 i 2014 kun 17 medlemmer, mod 35 i 2013.
Manglen på ungt blod er en af foreningens store udfordringer.

Økonomi
I 2014 havde foreningen et underskud på godt 18.000 kr. mod et budgetteret underskud på
godt 21.000 kr. Foreningen har heldigvis fortsat en god formue, godt 215.000 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 716
medlemmer tilmeldt sig denne service, så vi vil derfor igen opfordre medlemmerne til at
tilmelde sig den elektroniske betalingsservice.

Arkivet
En konsekvens af, at al kommunikation efterhånden foregår elektronisk samt at fotografering
foregår digitalt, er der stort set ikke registreret nye numre i foreningens arkiv, som opbevares
hos redaktøren. Faktisk var sidste gang der var brug for arkivet i forbindelse med research til
jubilæumsskriftet, som udkom i 2012.
Bestyrelsen har derfor besluttet at gå to veje med hensyn til arkivet: Det nuværende fysiske
arkiv foreslås overdraget Ribe Byhistorisk Arkiv, som vil tage vare på opbevaring og adgang
til udlån til interesserede. Det finder bestyrelsen er en mere sikker og langtidsholdbar
opbevaring end den nuværende, hvor arkivplaceringen er baseret på, hvem der har plads til
arkivkasserne.
Derfor vil vi foreslå en ændring af vedtægterne, der gør dette muligt.
Den anden vej er at sikre, at det materiale, som i den seneste halve snes år har været anvendt i
bestyrelsens og redaktørens arbejde, vil blive opbevaret elektronisk.
Mere om arkivspørgsmålet under punktet om vedtægtsændringer, hvor bestyrelsen vil
fremlægge ændringsforslag til det allerede fremsendte materiale.

Liste over afdøde medlemmer
I perioden februar 2014 - februar 2015 har vi modtaget underretning om følgende dødsfald
blandt medlemmerne. Må jeg bede forsamlingen rejse sig under oplæsningen af deres navne:
Uden år

Kirstine Bjerrum

s34

Harriet Smith

r46

Harriet Solvejg Agerbo

s46

Niels Oxenvad

r37

Erik Jørgensen

r42

Inge-Margrethe Hansen

s46

Inger Kærgaard Poulsen

s49

Flemming Arendttorp

r50

Jørgen Kruchow

r52

Ove Strange

r54

Kurt Eli Smidt

s54

Viggo Høyer

s56

Tore Donslund Jensen

s56

Elisabeth Degn

s59

Erik Ludvigsen

s60

Bjørn Mot Lund

s63

Tyge Woetmann Nielsen

s71

Ellen Bach Andersen

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Fremtiden
Heldigvis ser det ud til, at medlemsflugten er blevet mindre end de tidligere. 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 stedet for at græde over dette, bør vi i fokusere 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.

Med hensyn til foreningsarbejdet er vi heldigvis i år i den situation, at vi har fundet to nye
kandidater til bestyrelsen samt en ny kandidat til suppleantposten.

Bestyrelsesarbejdet har også ændret karakter gennem det seneste dusin år – blandt andet
som konsekvens af den elektroniske udvikling. Tidligere foregik kassererens arbejde
møjsommelig manuelt, og arkivarens opgave var at holde orden i fysiske papirer. Nu er
kontingentopkrævningerne elektroniske, og dele af arkivet ligger i cyberspace.

Og sekretærens arbejde og redigering af Ripenserbladet kunne måske på sigt også lægges ud
til en ekstern ’service provider’. Ikke i morgen, men med vedtægtsændringerne åbner vi for
denne mulighed.

--

Som sagt: 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.

Povl Dons Christensen

