
 

     

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

Ripensersamfundets ordinære generalforsamling lørdag den 25. februar 2012 kl.14.00 

 

Mødested: Sangsalen, Ribe Katedralskole, Ribe 

Generalforsamlingen blev annonceret i Ripenserbladet, nr.7, november 2011. Mødets dagsorden var 
publiceret i forbindelse med udsendelsen af Ripensersamfundets jubilæumsskrift, som blev udsendt som et 
særtryk af Ripenserbladet i januar, 2012 og desuden lagt up på Ripensersamfundets hjemmeside. 

 Mødet blev åbnet af Ripensersamfundets formand Knud W. Kastrup og generalforsamlingen forløb, som 
anført nedenfor. Der var i alt 70 deltagere. 

(a) Valg af dirigent og referent 

På forslag fra bestyrelsen blev Carl Rise Damkjær, s. 51, valgt til dirigent. Carl Rise Damkjær takkede for 
valget, æren og tilliden og kunne konstatere, at general forsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtigt. Jørgen M. Westergaard, s.55, blev valgt til referent. 

 (b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Knud W. Kastrup, s. 54, aflagde formandens beretning, som er vedlagt som bilag 1. 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. 

Formandens beretning blev godkendt. 

(c) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og for Dimittendfondet til godkendelse. 

Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forelæggelse af forslag til 

medlemskontingent. 



Det reviderede driftsregnskab for perioden 1/1 – 31/12 2011 samt status pr. 31.12.2011 for 
Ripensersamfundet og Ripensersamfundets Dimittendfond for perioden var uddelt til deltagerne. 
Kassereren Hans Erik Christensen, s.65, gennemgik de enkelte punkter i de to regnskaber ved brug af en 
PowerPoint præsentation. Herunder bemærkede kassereren, at posten ”forudbetalte kontingenter” (kr. 
13.875,-) rettelig ikke hørte hjemme i driftsregnskabet for 2011 men i 2012, da det drejede sig om 
kontingenter, der var dobbeltopkrævet, og derfor burde være ført som passivpost og derved henlagt til 
indtægtsføring næste år. Det samme forhold gjorde sig gældende mht. posten ”100-årsjubilæum, tilskud 
m.v.” (kr.63,000,-), der er sponsorernes bidrag til jubilæumsskriftet. Dette beløb er jo øremærket til netop 
jubilæumsskriftets omkostninger, og da disse omkostninger i hovedsagen først vises i regnskabet for 2012, 
ville det give et noget klarere billede, hvis man havde vist denne indtægt sammen med den store 
udgiftspost til jubilæumsskriftet i 2012. Kassereren fremhævede, at p.g.a. disse manglende periodiseringer, 
kan et retvisende årsresultat kun opgøres ved samlet betragtning af regnskaber for begge år.  

I forbindelse med gennemgangen af det reviderede regnskab blev der stillet et enkelt spørgsmål 
vedrørende priser på annoncer i Ripenserbladet. Kassereren kunne oplyse, at der i bestyrelsen har været 
drøftet at hæve prisen bl.a. i tilknytning til brug af farver i bladet. 

Med hensyn til Ripensersamfundets Dimittendfond kom der et kort indlæg om betydningen af Fondet. Det 
blev fremhævet at legatet fra Fondet er foreningens adgangskort til deltagelse i translokationen og en 
livsnerve for Ripensersamfundet. Det var vigtigt at få kapitalen øget.  

Driftsregnskab og status for Ripensersamfundet og Ripensersamfundets Dimittendfond blev godkendt og 
generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen. 

Det reviderede regnskabet for perioden 01/01 -31/12 2011 og status pr. 31.12.2011 for Ripensersamfundet 
er vedlagt som bilag 2, mens det reviderede driftsregnskab for perioden 1/1 – 31/12 2011 og status pr. 
31.12.2011 for Ripensersamfundets Dimittendfond er vedlagt som bilag 3.  

Bestyrelsens forslag til budget for Ripensersamfundet for 2012 blev forelagt (se bilag 4), og kassereren 
omtalte budgettets enkelte punkter. 

I forbindelse med omtalen af budgettet kom der en livlig debat vedrørende det vigende antal medlemmer, 
kontingentindtægter og ændringer vedrørende udgivelsen af Ripenserbladet. Med hensyn til det vigende 
antal medlemmer og indtægtskilder var der indlæg omhandlende: 

(a) Etablering af et lotteri 
(b) At fange elevers interesse, medens de er på Katedralskolen; potentiel brug af Heimdal og Mercurius  
(c) At få skolens lærer til at blive mere aktive med hensyn til Foreningen 
(d) En mere direkte kontakt til eleverne og dimittender – intet kommer af sig selv 
(e) Gratis adgang for dimittender 

Ejvind Veisig, s. 51, fremhævede i forbindelse med (d) at tidligere kunne man gennem en effektiv 
repræsentant (bestyrelsesmedlem) på skolen hvert år tegne næsten alle dimittender som medlemmer. Nu 
kommer der 250 -300 dimittender ud hvert år (studenter og HF). Det kan ikke passe, at man ikke kan tegne 
dem som medlemmer i langt større antal.  



De mange indlæg og ideer med hensyn til Foreningens videre virke er nu stillet til rådighed for Bestyrelsen.  

På baggrund af et spørgsmål om udgivelsen af Ripenserbladet meddelte formanden, at bladet vil blive 
udgivet 3 gange om året, der vil blive udsendt nyhedsbreve via e-mail, og hjemmesiden vil bringe 
oplysninger og nyheder. Der vil blive en undtagelse i 2012 hvor Ripenserbladet i det normale format vil 
udkomme 2 gange, idet Jubilæumsbogen var et særtryk af bladet.   

Under drøftelsen af budgettet fremkom der forslag om: 

(a)at øge kontingentet fra 150 Kr. til 160 Kr. pr år 

(b) at oprette et 100 års jubilæumslegat på 5.000,00 Kr. Et legat til uddeling i jubilæumsåret 2012.  

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2012 med ændringerne: 

(a) En forhøjelse af kontingentet til 160,00 Kr. 
(b) Oprettelse af et Jubilæumslegat på 5000,00 Kr. til udbetaling i 2012. 

Bestyrelsens forslag til budget for Dimittendfondet for 2012 (bilag 5) blev forelagt af kassereren og 
godkendt uden bemærkninger. 

 

(d) Indkomne forslag 

Povl Dons Christensen, s. 65, fremførte på bestyrelsens vegne et forslag om udnævnelse af 
æresmedlemmer, et forslag som formanden var ubekendt med.  I forbindelse med forslaget blev det 
fremhævet, at der i Ripensersamfundets vedtægter, art. 3, står: Udnævnelse af æresmedlemmer kræver en 
generalforsamlings-beslutning med 2/3 flertal af afgivne stemmer. 

Povl Dons Christensen oplyste at Ripensersamfundet gennem tiderne har udnævnt i alt tre 
æresmedlemmer: 

Ved 40-års jubilæet blev foreningens stifter, Knud Fogh samt Professor Holger Pedersen, som havde ydet en 
stor indsats for foreningen, udnævnt til æresmedlemmer. 

I 1962 – ved 50-års jubilæet – blev foreningens mangeårige formand og redaktør af Ripenserbladet, Kai 
Hyphoff Rosenstand, udnævnt som foreningens tredje og indtil videre sidste æresmedlem. 

I forbindelse med 100-års jubilæet var det igen naturligt at tænke på udnævnelse af æresmedlemmer, og 
tanken faldt umiddelbart på medlemmer, som tilsammen har bidraget til foreningens udvikling i en ubrudt 
periode fra 1959 til i dag. 

Bestyrelsen – igen minus formanden – indstillede derfor følgende personer til udnævnelse som 
æresmedlemmer.: 

Ejvind Veisig, s. 51; bestyrelsesaktiv 1959 – 1981 

Carl Rise Damkjær, s. 51; bestyrelsesaktiv 1961 – 1984 



Ole Marker, s. 54; bestyrelsesaktiv 1982 – 2001 og formand 1988 – 2001  

Knud William Kastrup, s.54; bestyrelsesaktiv 1992 – 2012 og formand 2001-2012. 

Indstillingen om udnævnelsen af Ejvind Veisig, Carl Rise Damkjær, Ole Marker og Knud William Kastrup til 
æresmedlemmer blev godkendt af Generalforsamlingen.  

Efter den formelle udnævnelse var der diplomoverdragelse til Ole Marker, som ikke kunne deltage i 
aftenens 100 års Jubilæumsfest. Overdragelsen af diplomet til Ejvind Veisig, Carl Rise Damkjær og Knud 
William Kastrup blev udsat til aftenens jubilarfest. 

Umiddelbart efter diplomoverrækkelsen takkede Ole Marker for udnævnelsen og bragte herudover en tak 
til Foreningens formand Knud William Kastrup for det store arbejde, der var udført med succes for 
Ripensersamfundets medlemmer. 

 

  (e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1 – 2 suppleanter for disse 

Povl Dons Christensen blev valgt som formand. 

Povl takkede for valget til formand og påpegede, at det var med en vis form for ydmyghed han gik ind i 
formandsarbejdet. Gennem de seneste 75 år havde foreningen kun haft seks formænd. Den korteste 
formandsperiode var seks år – de to længste var hhv. 20 og 21 år.  

Povl takkede dernæst den afgående formand, Knud William Kastrup, for det enestående arbejde han havde 
udført som formand. Det blev fremhævet, at Knud William trådte ind i bestyrelsen for tyve år siden og 
allerede inden Knud William blev formand i 2001 havde han lagt grundstenen til at bringe foreningen ind i 
det 21. århundrede, blandt andet med indførelse af hjemmeside og e-mails registrering.  

 Povl nævnte, at 2 år efter starten på e-mail registreringen i 1998 var der i kartoteket ca. 350 medlemmer 
ud af de cirka 2000 medlemmer, som havde oplyst e-mailadresse. Omkring 20 procent. Et tal der i 2012 var 
øget til op mod 80 % - og 100 % blandt de yngre årgange. Det sidste skridt er at foreningen er begyndt at 
udsende nyhedsbreve på e-mail. 

Som formand havde Knud William fået lanceret en ny, smuk og funktionsduelig hjemmeside. 

Povl fremhævede, at Knud William med klogskab og humor har repræsenteret Ripensersamfundet udadtil i 
legat- og translokationsmæssige henseender og med mildhed ledet bestyrelsesarbejdet. 

Knud Williams tilknytning til Limfjordsområdet blev fremhævet og det var med glæde at bestyrelsen som 
afskedsgave kunne overrække det højt roste tobindsværk om Limfjorden af Hans Edvard Nørregård-
Nielsen. Gaven - 1. udgave af bogen – var behørigt signeret af forfatteren. 

Som nyvalgt formand var det naturligvis for tidligt at komme med et detaljeret syn på foreningens fremtid; 
men Povl fremhævede, at Foreningens mange udfordringer vil blive drøftet i bestyrelsen og konkrete ideer 
fremsat på kommende generalforsamlinger.  



Henrik Præstholm, s.61, og Tove Tranberg, s.69, blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Hanne Krag Fugleholm, 84, blev valgt til bestyrelsen. 

(f) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Merete Lindqvist, s. 76, (revisor) og Kirsten Hingeberg Larsen, r.65, (revisorsuppleant) blev genvalgt. 

(g) Eventuelt 

Knud William Kastrup benyttede punktet eventuelt til at takke de mange bestyrelsesmedlemmer, som 
havde deltaget i Ripensersamfundets arbejde samt til at takke de mange medlemmer og skolen for den 
støtte, der var modtaget i forbindelse med Foreningens arrangementer. 

Efter en begivenhedsrig generalforsamling takkede Povl Dons Christensen dirigenten for kompetent ledelse 
af generalforsamlingen og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  I forbindelse med 100 års Jubilæet 
og formandsskiftet kunne Povl endvidere tildele Knud William en takkeskrivelse fra Hendes Majestæt 
Dronningen for modtagelsen af bogen ”Ripensersamfundet i 100 år” fremsendt i anledning af Dronningens 
40 års regeringsjubilæum. 

                      Carl Rise Damkjær 

                         Dirigent 

 

 

Sted:                                        Dato:  -/--/2012                                  

 

 

                      Jørgen M. Westergaard 

                              Referent 

Sted: Hørsholm                                                  Dato: -/--/2012                                           

PS. Bestyrelsen og mange medlemmer beundrede den flotte buket skænket til sangsalens udsmykning i 
forbindelse med afholdelse af Generalforsamlingen. En buket skænket af Agnes og Carl Rise Damkjær, s.51. 

 

 

 

 



 

 


