Generalforsamling Ripensersamfundet,
lørdag d. 27. februar 2016 i sangsalen, Ribe Katedralskole.

Referat (jvf. dagsorden, bilag).
Generalforsamlingen var annonceret i Ripenserbladet nov. 2015, dagsorden bragtes i bladet udsendt 1.
feb. 2016. Desuden vist på Ripensersamfundets hjemmeside.
Mødet blev åbnet af Ripensersamfundets formand, Povl Dons Christensen (s 1965). Der var ca. 40
medlemmer og ledsagere mødt op.
a) Valg af dirigent og referent.
Som dirigent blev valgt Knud William Kastrup (s 1954). Referent Helle Spange Mortensen (s 1969).
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, ”Formandsberetningen”.
Povl Dons Christensen aflagde beretning (bilag) med flg. hovedpunkter: Årets gang, jubilarreception,
legatuddeling, ripenserblade, digitalisering af bladene i anledning af Ripenserbladets 100års jubilæum,
i alt scannet 8000 sider, demonstreret af webmasteren Ole Kromann (s 1964) som jubilæumsgave til
medlemmerne, medlemssituationen, herunder manglende mail-adresser, mangel på unge medlemmer,
ny moderne hjemmeside under forberedelse, arkivflytning.
Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Thorkild Nissen ( s1956) modtager ikke digital post, ønsker nyhedsbrev udsendt pr alm.post. PDC
nævnte, at bestyrelsen ville beslutte en procedure herom.
Knud William Kastrup: Kan legatmulighederne annonceres tydeligere så der kommer flere ansøgere?
Den efterfølgende diskussion viste, at der stort set bliver gjort, hvad man kan.
Carl Rise Damkjær: Legaterne skulle ikke kun gå til studieophold i udlandet, men også til studiestøtte i
DK. PDC nævnte, at man fortrinsvist havde tildelt støtte til udlandsophold, da denne støtte helt er
fritaget for beskatning.
c) Fremlæggelse af Ripensersamfundets og Dimittendfondets reviderede regnskab og budget til
godkendelse.
Foreningens kasserer, Hans Erik Christensen (s 1965), gennemgik de mange tal (uddelt på papir).
(Bilag).
Forslag om kontingentforhøjelse fra 160 kr. pr. år til 170 kr. pr. år. De unges lavere kontingent
fastholdes.
Digitaliseringen har kostet ca. 50.000 kr. Heraf 25.000 kr. modtaget fra Einar og Meta Thorsens Fond.
Regnskab og budgetter, herunder kontingentforhøjelsen, blev godkendt af generalforsamlingen.
d) Indkomne forslag.
Ingen forslag var modtaget.

e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Valg til formand: Povl Dons Christensen ønskede efter 20 års arbejde i bestyrelsen at fratræde.
Bestyrelsen foreslog mangeårig kasserer, Hans Erik Christensen, som blev valgt som ny formand.
HEC takkede for valget og fremlagde tanker om det fremtidige virke. Stor tak til den afgående
formand, hvor specielt hans indsats i forbindelse med 100-års jubilæerne for henholdsvis foreningen i
2012 og bladet i 2016 blev nævnt. Bestyrelsen overrakte ham en gave som tak.
PDC takkede og tænkte tilbage på de mange år.
Valg til bestyrelsen: 2 kandidater opstillet til 2 poster: Per Sleimann (r 1962) og Søren Bøllingtoft
Knudsen (s 2008). Begge blev valgt.
Elly Skjødt (r1961) valgt som suppleant.
To bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg: Henrik Præstholm (s 1960) og Hanne Fugleholm (s
1984). Begge genvalgt.
Revisor, Merete Lindquist (s 1976) og revisorsuppleant, Kirsten Hingeberg Larsen (r 1965) blev
genvalgt.
g) Eventuelt.
PDC. Engangs 100-års blad-jubilæumslegat på 5000 kr. doneret af Per Sleimann, som også donerede et
legat i forbindelse med foreningens jubilæum i 2012.
Stor ros og tak for det gode Ripenserblad fra mange medlemmer til redaktøren, Henrik Præstholm (s
1960).
Dirigenten takkede for god ro og orden. Den afgående formand ringede mødet af med foreningens fine
messingklokke.
I den efterfølgende kaffepause så vi en videofilm med rapperen Per Vers, student fra RK (s 1995), som
rappede over de mange tekster fra Laila Westergaards kunstværk i skolegården.
Derefter årsmøde med foredrag af skolens nye rektor, Kristian Bennike.
Efterfulgt af glimrende bespisning og samvær i Salen.
Underskrifter:
Dirigent, Knud William Kastrup

……………………………. Dato………….

Referent, Helle Spange Mortensen

…………………………… Dato………….

Formand, Hans Erik Christensen

……………………………….Dato………….

