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Formandens beretning. 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt fem møder. En meget stor del af kommunikationen 
er afviklet ad elektronisk vej. 

I forbindelse med translokationen 25.juni afholdt foreningen den årlige jubilarreception med et meget stort 
antal fremmødte jubilarer og et rekordstort antal dimittender, 171 fra gymnasiet og 42 fra HF. Vejret var 
strålende og varmt og stemningen god. Vi lyttede med stor interesse til den lidt moderniserede og 
udvidede kantate, under musikalsk ledsagelse af et rytmisk band. I Ripenser- Bladet kan man læse om 
kantatens historie, ligesom skolen har udgivet et skrift med samme emne. 

Jubilarreceptionen afholdtes i rundgangen, som nu er under ombygning, men er klar til receptionen i 
forbindelse med translokationen 24.6. Vi håber, at det vil give mere albuerum under den forventede 
hektiske trængsel.  

I forbindelse med formandens tale uddeltes foreningens dimittend legat på 5000 Kr. efter indstilling fra 
skolen. Kassereren vil i sin beretning redegøre for dimittendfondens forhold. 

For at kunne yde vor service til årets jubilarer gennem vort særnummer ”Jubilarservice”, som udsendes i 

april, må der ydes en betydelig indsats af vor adresseefterforsker Conny Rom Petersen.  

I 2011 er der ca.950 nulevende jubilarer, heraf er 285 medlemmer af foreningen, hvilket giver en 
medlemsprocent på 30.  

Adresseefterforskeren har med ildhu og gode overtalelsesevner formået at fremskaffe opdaterede 
oplysninger på årets jubilarer. Jeg bringer på en varm tak til alle kontaktpersoner, som er os behjælpelige, 
med arbejdet. 

Revision af medlemmernes adresser og ajourføring af disse kræver en betydelig indsats. En del forsendelser 
kommer retur når medlemmerne ikke har meddelt adresseændring. Trods en betydelig indsats lykkedes det 
ikke at efterspore alle adresser. 

Foreningens i øvrigt velfungerende database danner udgangspunkt for de statistiske opgørelser af 
medlemstallet. 

Det fremgår heraf, at det samlede antal nulevende, tidligere elever er 6063, heraf er 1631 medlemmer af 
foreningen, en medlemsandel på 27 %. 

I 2010 var der 1218 nulevende jubilarer, der havde mellem 10 og 80 års jubilæum. Af disse var 332 medlem 
af foreningen. Det giver også en medlemsandel på 27 % 

Medlemsprocenterne giver bestyrelsen anledning til overvejelser. Foreningens fortsatte beståen og 
aktiviteter er afhængig af vedvarende medlemstilgang. 



Medlemsprocenten har for de senere årganges vedkommende, trods disses øgede størrelse, vist en vigende 
tendens, dog med en let øget medlemstilgang for de yngste årganges vedkommende men stadig under 20 
%. 

Forklaringerne er mange. De mange studenter spredes for alle vinde, langt mere end tidligere. 
Tilknytningen til skolen er måske ikke længere så stærk, men andre kontaktfora synes at vise, at 
studenterne holder forbindelsen ved lige indbyrdes. 

Der er p.t. 52 grupper på ”Facebook”, som har relation til skolen, herunder Ripenser-Samfundets egen 
gruppe. Udover disse grupper er der 50 ”sider”. Af de sidste 30 årgange er der kun seks årgange, som ikke 
er repræsenteret.  

I forbindelse med udsendelse af jubilarservice til ikke-medlemmer og i en skrivelse til studenterne ved 
dimissionen henvender vi os med en opfordring om at indmelde sig i foreningen. De nye studenter får et 
favorabelt tilbud med nedsatte kontingentsatser. 

Bestyrelsen har bestræbt sig på at bringe informationer om aktiviteter, legater og andet på sin hjemmeside, 
ripensersamfundet.dk, og  er opmærksom på at den fremtidige kommunikation i høj grad bliver elektronisk. 
Der planlægges således en modernisering af hjemmesiden samt udsendelse af nyhedsbreve via e-mail, 
hvilket medfører at antallet af blade i første omgang kan reduceres fra 4 til 3 numre, idet juni nummeret 
erstattes af et nyhedsbrev. Bestyrelsen er naturligvis indstillet på at indgå i en debat om dette vigtige 
punkt, men er også nødsaget til, som andre ligeså fremtrædende instanser, at skele til de økonomiske 
realiteter og som det vil fremgå af kassererens redegørelse udgør udgifterne til bladet en meget stor post.  
Bestyrelsen har derfor besluttet sig  for at skifte trykkeri og har sendt trykningen af bladet i udbud. 

Om Ripenserbladets position som vigtigt kontakt organ er der ingen tvivl. Bladet har dog i de sidste 100 år 
stort set haft det samme layout og format. Det indgår derfor også i bestyrelsens overvejelser at ændre på 
disse forhold og planlægge udgivelse af et ”nyt blad” som passende kan ske i forbindelse med foreningens 

100 års fødselsdag. Ingen skal beskylde os for at lave om på tingene hele tiden. Et nyt blad kan måske give 
en større appetit på at stifte bekendtskab med foreningen.  

Nu da foreningens kommende fødselsdag er nævnt vil jeg kort orientere om de planer der er lagt for at 
markere begivenhederne i 2012. 

Lørdag 25. februar 2012 planlægges en jubilæums fest på skolen i forbindelse med den ordinære 
generalforsamling.  Nærmere detaljer om festligholdelsen kan jeg ikke afsløre på nuværende tidspunkt. 

Men man gør klogt i allerede nu at sætte kryds i kalenderen. 

Bestyrelsen planlægger endvidere at udsende et jubilæumsskrift og har til det formål nedsat en 
redaktionskomité. Udover repræsentanter for bestyrelsen er medlemmerne af redaktionskomitéen Ole 
Marker, Ejvind Veisig og Carl Rise Damkjær. Bestyrelsens næstformand Povl Dons Christensen er den 
drivende kraft og har allerede gennemgået samtlige numre af Ripenserbladet, scannet interessante indlæg, 
referater og lignende. Der er truffet en forhånds aftale om produktion af festskriftet således at det kan 
udkomme som et særnummer af bladet i forbindelse med jubilæet.   

 



Det er også indgået i overvejelserne at udgive en indspilning af kantaten på CD i forbindelse med jubilæet. 
Flere medlemmer har efterspurgt en indspillet udgave af kantaten, men dette vil stille yderligere krav til 
finansiering, som det p.t. vil være vanskeligt at imødekomme indenfor foreningens muligheder. 

Til dækning af udgifterne i forbindelse med jubilæet har foreningen hensat et beløb gennem en årrække, 
men herudover vil det, som det fremgår, blive nødvendigt at tilvejebringe et støttebeløb fra medlemmer og 
sponsorer. 

Foreningen vil i den anledning kontakte medlemmerne i løbet af året om dette, samt søge midler fra 
diverse fonde og gennem støtteannoncering. 

I årets løb har foreningens legatudvalg uddelt Niels Peder Lauridsen og hustrus legat. Legatet bestyres af et 
legat udvalg nedsat af bestyrelsen. Desuden er foreningens formand medlem det legatudvalg på skolen, 
som uddeler Ripenser- Samfundets Jubilæumslegat indstiftet af Arne Hansen i 1995. De fleste af midlerne 
er gået til studieophold i udlandet og læsere af vort blad og skolens årsskrift kan af rapporterne se, at 
opholdet har været af betydning både fagligt og personligt. Legaterne er forhåbentlig også medvirkende til 
at opretholde interessen for foreningen blandt studerende. Som tidligere nævnt uddeler R-S ved 
translokationen et dimittendlegat på 5000 kr. til en student. Som det vil fremgå af regnskabsforelæggelsen 
kan dimittendfondens renteindtægter ikke længere dække den årlige legatportion. Foreningen vil derfor 
opfordre medlemmerne til – også i anledning af jubilæet – at  give et tilskud til dimittendfonden. 

Bestyrelsen takker for medlemmernes interesse og tilslutning. På bestyrelsens vegne vil jeg endvidere 
gerne takke rektor Karsdal og dermed Katedralskolen for et meget fint samarbejde og opbakning til 
foreningens aktiviteter. 

Som det fremgår af det efterfølgende punkt vedrørende valg, har vort bestyrelsesmedlem Preben Husted 
besluttet at udtræde af bestyrelsen. Preben blev valgt ind  i bestyrelsen i 2000. Preben kan ikke være til 
stede i dag, da han i sin egenskab af luftkaptajn befinder sig i de øvre luftlag hvortil vi derfor må henvende 
os i dag. Preben har som både sekretær og webmaster ydet en enestående indsats i udbygning og 
vedligeholdelse af foreningens database, som er et uundværligt redskab for vedligeholdelsen af kontakten 
til medlemmerne. Desuden har han stået for udbygning og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside. Alt 
har han udført med stor omhu og akkuratesse. Preben bliver svær at erstatte og bestyrelsen har da også 
erkendt at der skal flere til at opveje hans indsats. På bestyrelsens vegne bringer jeg ham en varm tak for 
hans indsats. 

I årets løb er en række tidligere elever afgået ved døden.  Jeg vil nu læse deres navne op og beder 
forsamlingen rejse sig og mindes dem ved et øjebliks stilhed. 

R.30 Sigfred Egholm Nielsen 
R.37 Marie Edith Lindeloff 
R.39 Hans Frank Hansen 
R.39 Marie Helene Stensbjerg 
R.40 Carl Emil Suadicani 
S.41 Erik Høiberg-Nielsen 
S.41 Inge Lissa Melsing Roest-Madsen 
R.42 Grethe Skov 



S.45 Ellen Margrethe Tolsgaard 
S.45 Knud Erik Ullerichs 
S.45 Peter Helby Petersen 
R.48 Vera R. Østergaard 
S.50 Karen Lorenzen (Jensen-Holm) 
S.50 Ejlif S. P. Schneider 
S.54 Karl Kristian Konstantin-Hansen  
R.55 Leo Stokbæk 
S.56 Gerda Koop (Christensen) 
S.58 Axel Schultz-Nielsen 
R.58 Inga Blom Jensen 
S.61 Palle Lyck  
S.61 Hans Erik Saatterup 
S.61 Johan Johansen 
S.62 Kirsten Grünfeld 
S.62 Kirsten Kjeldgaard Nystad (Knudsen) 
S.70 Kirsten Holm Petersson 
S.01 Gitte Lund Feldthaus 

Æret være deres minde! 

Jeg vil hermed afslutte min beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med en tak til 
medlemmerne af bestyrelsen for engagement og bidrag til et konstruktivt og fint samarbejde. 

Knud W. Kastrup 

Formand 

 


