Referat
Ripensersamfundets ordinære generalforsamling den 28. februar 2015. kl.
14.00
Mødested: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.
Generalforsamlingen blev annonceret i Ripenserbladet udgivet i november 2014. Mødets dagsorden
var publiceret i Ripenserbladet udsendt i februar 2015 og desuden på Ripensersamfundets
hjemmeside.
Mødet blev åbnet af Ripensersamfundets formand Povl Dons Christensen, s 65. Der var i alt 31
medlemmer og 7 ledsagere.
a) Valg af dirigent og referent.
På forslag fra bestyrelsen blev Knud William Kastrup, s 54, valgt til dirigent. Knud William takkede for
valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. Jørgen
Westergaard, s 55, blev valgt som referent.
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Povl Dons Christensen aflagde formandens beretning, der som hovedpunkter havde: Årets gang,
translokation og jubilarreception, kommunikation, medlemsforhold, økonomi, arkivet, afdøde
medlemmer og fremtiden. Beretningen er vedlagt som bilag 1.
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, hvorefter
den blev taget til efter retning og godkendt.
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og for Dimittendfonden til godkendelse.
Det reviderede driftsregnskab for perioden 1/1 – 31/12 2014 samt status pr 31.12.2014 for
Ripensersamfundet og Ripensersamfundets Dimittendfond var uddelt til deltagerne, (bilag 2 og bilag
3). Kassereren Hans Erik Christensen gennemgik de enkelte punkter i de to regnskaber ved brug af
PowerPoint præsentation.
I forbindelse med gennemgangen blev det fremhævet, at den relative store udgift på 50.000, 00 kr.
under ”Øvrige udgifter” var begrundet med et ønsket om at forhøje Ripensersamfundet
dimittendfonds legatudbetaling, hvilket var godkendt af generalforsamlingen i 2014.
Begge regnskaber fik generalforsamlingens godkendelse.

Forslag til budget for Ripensersamfundet og Dimittendfondet for 2015 (omdelt på
generalforsamlingen, bilag 4 og 5) blev præsenteret af Hans Erik ved brug af en PowerPoint
præsentation.
Forslagene til budget blev godkendt.
Bestyrelsens forslag om at bevare kontingentet uændret, 160 kr. for almindelige medlemmer og 75 kr.
for de fem yngste årgange, blev vedtaget.
d) Indkomne forslag.
Formanden informerede Generalforsamlingen om baggrunden for forslaget til vedtægtsændringer
omtalt i Ripenserbladet nr. 1.februar 2015 og bestyrelsens ændringsforslag hertil. På baggrund af de
nævnte ændringsforslag kom der en livlig udveksling af synspunkter vedrørende Ripensersamfundets
aktiviteter og varetagelsen af disse.
Ulla Kayser, s 75, rettede spørgsmål om muligheden for at Ripenserbladet udgives elektronisk, idet
dette kunne give en stor besparelse på foreningens udgifter.
Formanden kunne oplyse, at dette ikke var overvejet endnu; idet der manglende en del e-mail
adresser. På sigt kunne bladet sendes elektronisk til medlemmer, som måtte ønske dette. Dette ville
betyde at medlemmerne kunne få muligheden for at fravælge det trykte og tilvælge det elektroniske.
Et forhold af betydning for de udgifter – som er stigende - ved fremsendelse af bladet via post.
Carl Rise Damkjær, s 51, ønskede at modtage oplysninger om hvilke tanker bestyrelsen havde med
hensyn til forslag om en evt. outsourcing af arbejdet tildelt nogle bestyrelsesposter, specielt det
redaktionelle arbejde af Ripenserbladet. Formanden oplyste, at Henriks ihærdige og dygtige indsats
som redaktør bevirkede, at outsourcing af arbejdet som redaktør ikke havde været på tale. En
vedtagelse at de fremsatte forslag til vedtægtsændringer ville åbne mulighed for outsourcing af
redaktørens arbejde.
Laurids Brok Lauridsen, s 55, så gerne at der blev oprettet et arkiv, således at der ville være mulighed
for at hente blade, der var udgivet af Ripensersamfundet ad elektronisk vej. Hans Erik oplyste, at rent
teknisk ville dette være muligt at oprette adgang for kun medlemmer til en del af hjemmesiden; men
kun de seneste årgange af Ripenserbladet findes elektronisk. Arbejdet med at scanne og arkivere de
scannede blade ville være et kæmpe arbejde. Såfremt der var medlemmer, der havde lyst til at udføre
dette arbejde, ville bestyrelsen gerne tage imod en sådan hjælp.

Henrik Hjort Madsen, s 64, udtrykte et stærkt ønske om, at det trykte blad bevares; netavis var ikke
ønskelig.
Andreas Christensen, r 62, ønskede at få oplyst hvorledes lånemulighederne ville være, hvis
Ripensersamfundets arkiv blev overdraget til Ribe Byhistoriske Arkiv. Henrik kunne oplyse, at efter
en overdragelse af det nuværende fysiske arkiv til Ribe Byhistorisk Arkiv ville Arkivet tage vare

på opbevaring og give adgang til udlån til interesserede. Udlånsmuligheder vil være til stede
og svare til de nuværende.
Conny Rom Petersen, s 76, efterlyste oplysninger om hvornår, der sidst var modtaget
materiale til Ripensersamfundets arkiv. Henrik kunne oplyse, at i de år han havde været
arkivar udover de trykte Ripenserblade, som indbindes og gemmes i tre eksemplarer, kun for
nylig havde modtaget to ringbind med papirer fra formanden.
Per Sleiman Petersen, r 62, kunne støtte at foreningens arkiv blev overflyttet til Ribe Byhistorisk Arkiv
og fremhævende risikoen for at arkivet blev ødelagt af brand, når opbevaring af arkivet sker i private
hjem.

Ejvind Veisig, s 51, fremførte at opbevaring af arkivet – 4 kasser og lister – ikke burde være
en stor opgave.
Carl Rise Damkjær, s 51, fremhævede, at arkivet indeholder meget dyrebart materiale, noget var 100
år gammelt. Det var derfor vanskeligt at forstå, at arkivet skulle overdrages til Ribe Byhistorisk Arkiv.
Foreningen burde bevare arkivet, og der fandtes brandsikre rum mange steder. Såfremt det skulle
overdrages til Ribe Byhistorisk Museum, burde der udarbejdes en omhyggelig aftale om opbevaring og
udlån af materialet.

Formanden kunne støtte Carl Rise Damkjærs vurdering vedrørende den store værdi af arkiv
materialet – vort hjerteblod. Med henblik på at sikre at materialet bevares ville Henrik optage
nye forhandlinger med Ribe Byhistorisk Museum om opbevaring og udlånsforhold.
Birgitte Kure Stadler, s 66, inden dirigenten påbegyndte en afstemning af de enkelte
paragraffer i de fremførte forslag, fremhævede forståelse for bestyrelsens forslag og
opfordrede medlemmerne til at stemme for.
Dirigenten foranledigede dernæst, at der blev stemt om ændringer i de enkelte paragraffer;
således at bestyrelsens ændringsforslag til det udsendte kom til afstemning først, da det var

det mest vidtgående. Afstemningerne skete ved håndsoprækning, og alle forslag blev
vedtaget.
i forbindelse med stemmeafgivelsen vedrørende paragraf 11 blev der rejste et spørgsmål af
Carl Rise Damkjær, s 51, vedrørende en fortolkning af teksten ” halvdelen af bestyrelsen afgår hvert
andet år” under forhold hvor bestyrelsen kunne bestå af 3 personer. Formanden oplyste, at en
situation med 3 personer i bestyrelsen ikke var forudset at forekomme i den nærmeste tid og måtte
situationen opstå, kunne der sikkert findes en praktisk løsning.

Vedtægterne gældende fra den 28. februar 2015 findes i bilag 6.
(e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter for disse sidste:
Povl Dons Christensen (s 65) blev genvalgt som formand. Povl takkede for valget.
Hans Erik Christensen (s 65) og Hanne Birgit Elmelund Gam (s 69) blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer.
Nyvalgt blev Helle Spange Mortensen (s 69) og Ole Kromann Hansen (s 64).
Conny Rom Petersen (s 76) og Jens Gade (s 74) blev valgt som suppleanter.
(f) Valg af revisor og revisorsuppleant:
Merete Lindqvist (s 76), revisor, og Kirsten Hingeberg Larsen (r 65), revisorsuppleant, blev genvalgt

(g) Eventuelt
Jørgen Westergaard, s. 55, blev af formanden takket for mange års arbejde i bestyrelsen og modtog
som afskedsgave det flotte værk ” Limfjorden I og II”, som var signeret af Hans Edvard NørregårdNielsen, s 65.
Dirigenten konstaterede at alle punkter på dagsordenen var behandlet og takkede de fremmødte for
god orden.
Efter en livlig og begivenhedsrig generalforsamling takkede formanden dirigenten for kompetent
ledelse af generalforsamlingen, inviterede alle fremmødte til at deltage i Ripensersamfundets årsmøde
og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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