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Bilag 1 
 
Beretning om foreningens virksomhed 2017-18  
 
Ligesom sidste år dækker beretningen ikke kalenderåret 2017, men det 
forløbne år mellem de to generalforsamlinger, det vil sige, at denne 
beretning dækker perioden 24. februar 2017 til 23. februar 2018. 

Årets gang i foreningen 
Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 25. februar 2017 
kl. 14 i Vartov i København. I generalforsamlingen deltog 42 medlemmer 
og 7 ledsagere. 

Efter generalforsamlingen var der traditionen tro årsmøde, hvor professor 
emeritus Erik Jørgen Hansen, student fra 1954, holdt et interessant 
foredrag om sin opvækst i Bramming – eller Bramminge, som det hed 
dengang - og skoletiden i Ribe. Han holdt sig tæt til beskrivelsen i sin 
erindringsbog ’Mit 1900-tal’. Desværre døde Erik Jørgen Hansen få 
måneder efter årsmødet – æret være hans minde. 

Efter foredraget sluttede dagen med en dejlig middag og socialt samvær i 
Vartov.  

Ripensersamfundets formand er født medlem af Ribe Katedralskoles 
legatbestyrelse i forbindelse med uddelingen af Frode Schöns Legat, 
Lauridsens Legat og Ripensersamfundets Jubilæumslegat. Alle tre legater 
uddeles under egne navne, men administreres samlet. Det giver en 
væsentlig administrativ besparelse og dermed flere penge at dele ud af. 
Der var i årets løb afholdt to legatbestyrelsesmøder, hvor der blev uddelt 
henholdsvis 36.000 kr. af Frode Schöns legat, 15.000 kr. af Lauridsens 
legat og 20.000 kr. af Ripensersamfundets jubilæumslegat. 

I løbet af beretningsåret har bestyrelsen, udover konstitueringsmøde 
efter generalforsamlingen og møde i Ribe aftenen før translokationen, 
afholdt tre bestyrelsesmøder, i april og november 2017 og i januar 2018.  

I årets løb valgte bestyrelsesmedlem, Per Sleimann, at træde ud af 
bestyrelsen.  

Jeg vil gerne takke bestyrelsens medlemmer for en god og aktiv 
deltagelse i bestyrelsesarbejdet.  
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Translokation og jubilarreception 
Translokationen fandt i igen år sted i Domkirken – desværre ville vejret 
ikke som vi ville.  

Ripensersamfundet uddelte sine to store legater til elever i 3g: 
Dimittendlegatet på 7.000 kr. og 100-års jubilæumslegatet på 5.000 kr. 
Sidstnævnte, som blev indstiftet i 2012, var egentlig tænkt som en 
engangsforestilling, men vi og medlemmerne har heldigvis syntes, at 
legatet skulle fortsætte. 

Efter translokationen inviterede Ripensersamfundet traditionen tro til 
jubilarreception, som foregik i Salen. Receptionen var igen i år en succes. 
Vi vurderer, at ca. 500 jubilarer, studenter og lærere deltog i receptionen, 
som fortsat må siges at være foreningens flagskib. Selvom listerne i 
Ripenserbladets jubilarservice kun omfatter medlemmer, kom der igen 
mange ikke-medlemmer, som selvfølgelig er velkomne ved den lejlighed. 
Det lykkedes også for os at få enkelte til at melde sig ind i foreningen, dels 
under receptionen, dels ved de efterfølgende frokostarrangementer 
rundt om i byen. 

Igen synliggjorde Ripensersamfundet sig meget under receptionen, dels 
med de roll-ups, I ser her i lokalet, som fortalte, at det var 
Ripensersamfundet og ikke skolen, som var værter ved receptionen, og 
med bestyrelsen og dens hjælpere iklædt flotte røde forklæder med logo. 
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Medier 
Der er udkommet tre Ripenserblade siden sidste generalforsamling: I 
april og november 2017 og senest her i februar 2018.  

Der er jo ved at være tradition for, hvad de tre numre fokuserer på – 
udover andre artikler og ikke mindst nyhederne fra Ribe: 

Aprilnummeret indeholdt Jubilarservice - listen over jubilerende 
medlemmer, som jeg nævnte før – og en fyldig omtale af 
generalforsamlingen og årsmødet.  

Novembernummeret indeholdt fyldige reportager fra translokationen og 
jubilarreceptionen, og de efterfølgende frokost- og 
middagsarrangementer rundt om i byen.  

Det nys udkomne februarnummer varmede op til denne 
generalforsamling og årsmødet.  

Vores medlemmer giver jævnligt udtryk for stor glæde ved bladet. Tak til 
vores redaktør, Henrik Præstholm, for godt arbejde! 

Vi har besluttet, at alle de gamle blade, på nær de seneste 2 års 
udgivelser, skal være tilgængelige for offentligheden. Således findes alle 
blade fra første nummer i februar 1916 til og med novembernummeret 
2015 samt jubilæumsskriftet fra 2012 i indscannet form. De kan findes på 
foreningens hjemmeside ripensersamfundet.dk. Vi har stadig nogle trykte 
eksemplarer af jubilæumsskriftet tilbage og har taget dem med her i dag. 
Så hvis nogen mangler et eksemplar, er muligheden der nu. 

Ud over det trykte blad, har vi i det forgangne år udsendt tre elektroniske 
nyhedsbreve. Et i juni, lige inden jubilararrangementerne med alle 
praktiske oplysninger omkring translokationen og receptionen, et i 
september med lidt nyt fra Ribe og et i november, som fortalte om 
lanceringen af vores nye hjemmeside. 

Vores nye hjemmeside blev lanceret i november 2017. Den er bygget op 
som en interaktiv platform. Det er således tanken, at den skal bruges til 
kommunikation mellem bestyrelsen og medlemmerne og medlemmerne 
imellem. Der er mulighed for alle at lægge indlæg op, som så kan 
kommenteres af andre, ligesom på de sociale medier. I modsætning til fx 
Facebook skal hvert indlæg dog accepteres af webmasteren, før det 
offentliggøres. Så der er ikke risiko for, at hjemmesiden bliver 
Ripensersamfundets svar på Ekstrabladets ’Nationen’! 
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Herudover vil der selvfølgelig stadig være forskellig information, som på 
den gamle hjemmeside, og det er også her, man kan finde de gamle 
numre af Ripenserbladet. 

Det er hensigten, at hjemmesiden skal erstatte nyhedsbrevene, men den 
vil ikke erstatte Ripenserbladet, som fortsat vil udkomme som det plejer. 

Jeg er glad for, at vi fik hjemmesiden i luften og vil gerne i den forbindelse 
gentage foreningens tak til tidligere bestyrelsesmedlem Ole Kromann for 
det store arbejde, som han i sin tid lagde i udviklingen af hjemmesiden og 
for efterfølgende støtte og hjælp til at få den klar til lancering. 

Nu er den hermed overladt til medlemmer og bestyrelse, og jeg håber at 
rigtig mange vil gøre brug af den. 

Jeg vil – i lighed med sidste år – henlede opmærksomheden på facebook 
gruppen ’Ripensersamfundet’, som dog ikke er foreningens egen. Den 
havde, da jeg skrev denne beretning for et par dage siden, 660 
medlemmer, som har det til fælles, at de har gået på skolen eller er eller 
har været lærere der. Sidste år var der 615 medlemmer, så den kraftige 
stigning, der har været i medlemstilgangen til gruppen, er åbenbart slut. 

Bestyrelsen bruger gruppen til opslag om foreningens aktiviteter og 
opfordrer deri med jævne mellemrum til indmeldelse i foreningen.  

Facebook bruges også af mange tidligere elever til at danne grupper og 
begivenheder i forbindelse med jubilæer.  

  



5 
 

Medlemsforhold 
Ripensersamfundet har p.t. 1371 medlemmer, hvilket er en nedgang i 
forhold til sidste år, hvor der var 1411. Faldet i antallet er medlemmer 
synes nogenlunde konstant fra år til år. Det skyldes, at afgangen, som er 
sket i forbindelse med dødsfald og nogle få konkrete udmeldelser, ikke 
opvejes af tilgangen af nye medlemmer. Fortsat appellerer foreningen 
åbenbart ikke til yngre dimittender. 

Af de 1371 medlemmer er der kun 5 fra årgangene 2012-2016, som er 
dem der betalte reduceret kontingent i 2017, og 1 dimittend fra sidste år, 
som var gratis medlem i 2017. Af de 1371 bor 51 i udlandet, og 4 er 
æresmedlemmer og dermed kontingentfrie. 

I den forbindelse bebudede vi sidste år, at vi ville igangsætte et projekt 
med at rekruttere yngre medlemmer, hvor også der var tilsagn fra et par 
medlemmer om at deltage i arbejdet. Desværre nåede bestyrelsen ikke at 
få sat projektet i gang, men vi håber det så vil lykkes i det kommende år – 
og håber at de to medlemmer fortsat er interesseret i at være med. 
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Økonomi  
I 2017 havde foreningen et overskud på godt 37.000 kr. mod et 
budgetteret underskud på knap 17.000 kr. Den store forskel skyldtes 
primært færre udgifter til arrangementer og administration. 

Således har foreningen fortsat en god formue, cirka 261.000 kr.  

Der er mulighed for at få flere detaljer under regnskabspunktet på 
dagsordenen. 

Kontingentbetaling vil fortsat ske via Nets, da det er det letteste for 
foreningen at administrere. Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at 
tilmelde sig Betalingsservice, så foreningen sparer penge til udsendelse af 
papirindbetalingskort.  
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Liste over afdøde medlemmer  
Til sidst vil jeg oplæse listen over dem, som vi, i perioden februar 2017-
februar 2018, har modtaget underretning om er afgået ved døden.  

 

Må jeg bede forsamlingen rejse sig under oplæsningen af deres navne: 

Student 42 Karen Oxenvad, født Knudsen 
Realist 43 Ruth Daugaard, født Peters 
Student 44 Jørgen Mandrup Bruun 
Realist 46 Kirsten A. Larsen 
Realist 47 Emmy Dyhr, født Simonsen 
Student 48 Anna Okholm, født Termansen 
Student 49 Inger Katrine Louw, født Hansen 
Student 49 Solveig Hyldahl, født Nielsen 
Student 50 Birgit Bruun, født Schiøtt 
Student 51 Birthe Koch, født Larsen 
Realist 52 Arne Johansen 
Realist 53 Viggo Vejrup Pedersen 
Student 54 Terkel G. Toft 
Student 54  Erik Jørgen Hansen 
Student 54 Birgit Solmer Bennetzen 
Student 57 Hans Nygaard Jensen 
Student 58 Per A. Caspersen 
Realist 61 Aksel Peter Jørgensen 
Student 70 Birthe Pedersen Clewett, født Pedersen 
Realist 73 Agnete Roust Sørensen, født Thysen 
Student 80 Jens Skovmand Høgh, født Bruun 
 
ÆRET VÆRE DERES MINDE 
 
Tak. 
 
Og hermed vil jeg sige tak for ordet. 

 

Hans Erik Christensen 
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Bilag 2
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 Ripensersamfundet 
 
Bestyrelsens forslag til budget for 2018 
 
 
Kontingenter m.v. 230.725,00  
Kontingent 1. 1.350 á kr. 170,00 229.500,00 
Kontingent 2. 5 à kr. 75,00 375,00 
Forudbetalinger 2018 850,00 
 
Medier ÷ 135.575,00  
Trykning af blad ÷ 80.000,00 
Distribution af blad ÷ 50.000,00 
Digitalisering af blad ÷ 4.000,00  
Redaktion ÷ 5.000,00 
Hjemmeside ÷ 2.000,00 
Annoncer 5.425,00 
 
Arrangementer ÷ 70.000,00 
Generalforsamling og årsmøde ÷ 25.000,00 
Jubilarreception ÷ 30.000,00 
Stafet for livet -10.000,00 
100-års jubilæumslegat - 5.000,00  
 
Administration ÷ 45.000,00 
Intern administration ÷ 25.000,00 
Kontingentopkrævning ÷ 10.000,00 
Ekstern foreningsadministration ÷ 10.000,00 
 
Øvrige udgifter ÷ 5.000,00 
Øvrige udgifter ÷ 5.000,00 
 
Finansiering 
Renteindtægter 0,00  
 
 
Forventet resultat 2018 ÷ 24.850,00  
 
  

Hans Erik Christensen
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Ripensersamfundets Dimittendfond 
 
Bestyrelsens forslag til budget for 2018 
 
 
 
Bidrag til Dimittendfonden 0,00 
Renteindtægter 4.500,00 
Kursgevinst/tab 0,00 
Uddeling af legat ÷ 7.000,00 
Gebyrer ÷ 300,00 
 
 
Forventet resultat 2018 ÷ 2.800,00 
 



Forslag til vedtægtsændringer for Ripensersamfundet 
 

Nuværende pr. 28. februar 2015 Ændringsforslag 2018 
§ 2 
Foreningens formål er:  
a) At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere 
elever fra Ribe Katedralskole samt lærere, der er eller 
har været knyttet til denne skole. 
b) At samle medlemmerne til sammenkomster og lignende, 
hvortil også gæster efter bestyrelsens bestemmelse kan få 
adgang. 
c) At administrere den af Ripensersamfundet oprettede 
Dimittendfond i henhold til denne fonds vedtægter. 
d) At udgive et medlemsblad og vedligeholde 
foreningens hjemmeside. 
e) At administrere legater, hvor Ripensersamfundet i 
henhold til legaternes fundats eller vedtægter er blevet 
udpeget dertil.  

§ 2 
Foreningens formål er:  
1) At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere 
elever fra Ribe Katedralskole samt lærere, der er eller 
har været knyttet til denne skole. 
2) At samle medlemmerne til sammenkomster og lignende, 
hvortil også gæster efter bestyrelsens bestemmelse kan få 
adgang. 
3) At administrere den af Ripensersamfundet oprettede 
Dimittendfond i henhold til denne fonds vedtægter. 
4) At udgive et medlemsblad og vedligeholde 
foreningens hjemmeside. 
5) At administrere legater, hvor Ripensersamfundet i 
henhold til legaternes fundats eller vedtægter er blevet 
udpeget dertil.  
 
a)-e) ændres til 1)-4) 
 
 

§ 3 
Medlemsberettigede er de i § 2(a) nævnte. 
Indmeldelser og udmeldelser sendes til bestyrelsen.  
Ekstraordinære medlemmer kan efter ansøgning 
optages efter bestyrelsens skøn.  
Udnævnelse af æresmedlemmer kræver en 
generalforsamlingsbeslutning med et kvalificeret flertal 
på 2/3 af de afgivne stemmer. 
 

§ 3 
Medlemsberettigede er de i § 2, nr. 1, nævnte. 
Indmeldelser og udmeldelser sendes til bestyrelsen.  
Ekstraordinære medlemmer kan efter ansøgning 
optages efter bestyrelsens skøn.  
Udnævnelse af æresmedlemmer kræver en 
generalforsamlingsbeslutning med et kvalificeret flertal 
på 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
Konsekvensrettelse, jf. § 2. 
 

§ 6 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes med mindst 14 dages varsel ved 
bekendtgørelse i medlemsbladet eller direkte skriftligt 
til medlemmerne samt på Ripensersamfundets 
hjemmeside med angivelse af dagsorden. Når lovlig 
indvarsling har fundet sted, er generalforsamlingen 
beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der 
er mødt. 
Forhandlingerne ledes af en dirigent, valgt af 
generalforsamlingen. Alle beslutninger tages ved 
simpelt, absolut flertal med undtagelse af de i § 3 og § 
14 nævnte. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 
Afstemningerne foretages ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning skal dog foretages, når enten dirigenten 
eller mindst to i generalforsamlingen deltagende 
medlemmer forlanger det.  
Fraværende medlemmer kan stemme ved mødende 
medlemmer ved skriftlig fuldmagt.  

§ 6 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes med mindst 14 dages varsel ved 
bekendtgørelse i medlemsbladet eller direkte skriftligt 
til medlemmerne samt på Ripensersamfundets 
hjemmeside med angivelse af dagsorden. Når lovlig 
indvarsling har fundet sted, er generalforsamlingen 
beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der 
er mødt. 
Forhandlingerne ledes af en dirigent, valgt af 
generalforsamlingen. Alle beslutninger tages ved 
simpelt, absolut flertal med undtagelse af de i § 3 og § 
14 nævnte. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 
Afstemningerne foretages ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning skal dog foretages, når enten dirigenten 
eller mindst to i generalforsamlingen deltagende 
medlemmer forlanger det.  
Fraværende medlemmer kan stemme ved mødende 
medlemmer ved skriftlig fuldmagt.  

Hans Erik Christensen
Bilag 5



Over forhandlingerne føres en 
generalforsamlingsprotokol, der underskrives af 
dirigenten og to tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Protokollen er derefter fuldgyldigt bevis for det på 
generalforsamlingen passerede og vedtagne. 

Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. 
Referatet underskrives af dirigenten og to 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet er 
derefter fuldgyldigt bevis for det på generalforsamlingen 
passerede og vedtagne. 
Referatet skal opbevares på betryggende vis, eventuelt i 
elektronisk form. 
 
Det mere tidssvarende begreb ’referat’ foreslås anvendt 
i stedet for ’protokol’. Endvidere åbnes der mulighed for, 
at referaterne kan opbevares elektronisk i stedet for på 
papir, hvilket de nuværende vedtægter ikke giver 
mulighed for. 
 

§ 7 
Der afholdes hvert år i februar en ordinær 
generalforsamling med følgende dagsorden: 
a) Valg af dirigent og referent. 
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 
år. 
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 
foreningen og Dimittendfonden til godkendelse. 
Forelæggelse og vedtagelse af budget for det 
kommende år og forelæggelse af forslag til 
medlemskontingent. 
d) De i § 9 omtalte forslag 
e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 
eventuelt suppleanter for disse sidste. 
f) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
g) Eventuelt.  
 

§ 7 
Der afholdes hvert år i februar en ordinær 
generalforsamling med følgende dagsorden: 
1) Valg af dirigent og referent. 
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 
år. 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 
foreningen og Dimittendfonden til godkendelse.  
4) Indkomne forslag, 
5) Forelæggelse og vedtagelse af budget for det 
kommende år og forelæggelse af forslag til 
medlemskontingent. 
6) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 
eventuelt suppleanter for disse sidste. 
7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8) Eventuelt.  
 
Forslag under pkt. 4 bekendtgøres samtidig med 
dagsordenen i forbindelse med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
 
Det foreslås præciseret, at indkomne forslag, jf. § 9, 
bekendtgøres sammen med dagsordenen i indkaldelsen. 
Endvidere foreslås det, at budget, herunder kontingent, 
for det kommende år først behandles efter behandlingen 
af eventuelle indkomne forslag, så der kan tages højde 
for eventuelle udgifter, som forslagene vil medføre. 
Endelig ændres a)-g) til 1)-8). 
 
 

§ 11 
Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse, der 
består af en formand og 2-7 andre medlemmer. Mens, 
som nævnt i § 7, formanden vælges af 
generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig 
umiddelbart efter generalforsamlingen af sin midte med 
en næstformand og en kasserer. 
Endvidere udpeger bestyrelsen internt eller eksternt en 
sekretær, en bladredaktør, og en webmaster. 

§ 11 
Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse, der 
består af en formand og 2-7 andre medlemmer. Mens, 
som nævnt i § 7, formanden vælges af 
generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig 
umiddelbart efter generalforsamlingen af sin midte med 
en næstformand og en kasserer. 
Endvidere udpeger bestyrelsen internt eller eksternt en 
sekretær, en bladredaktør, en webredaktør, en 
webmaster og en arkivar. 



Bestyrelsen udarbejder og vedtager en skriftlig 
funktionsbeskrivelse, ved hvilken hver enkelt af de 
nævnte særposters opgave og ansvarsområde 
fastlægges. 
Bestyrelsen administrerer endvidere de i § 2(e) nævnte 
legater. 
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, og et 
bestyrelsesmedlem i forening forpligter foreningen i 
retsforhold. 
  
 
Formanden er valgt for et år, de andre 
bestyrelsesmedlemmer for to år, således at halvdelen af 
bestyrelsen afgår hvert andet år, således at medlemmer 
valgt i lige år er på valg i lige år, og medlemmer valgt i 
ulige år er på valg i  
ulige år. Genvalg kan finde sted. 
 

Bestyrelsen udarbejder og vedtager en skriftlig 
funktionsbeskrivelse, ved hvilken hver enkelt af de 
nævnte særposters opgave og ansvarsområde 
fastlægges. 
Bestyrelsen administrerer endvidere de i § 2, nr. 4, 
nævnte legater. 
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, og et 
bestyrelsesmedlem i forening forpligter foreningen i 
retsforhold. 
Der kan meddeles prokura i forbindelse med den 
daglige drift. 
Formanden er valgt for et år, de andre 
bestyrelsesmedlemmer for to år, således at halvdelen af 
bestyrelsen afgår hvert andet år, således at medlemmer 
valgt i lige år er på valg i lige år, og medlemmer valgt i 
ulige år er på valg i  
ulige år. Genvalg kan finde sted. 
 
Det foreslås, at der endvidere udpeges en webredaktør, 
da denne ikke nødvendigvis er den samme som 
bladredaktøren eller webmasteren. Endvidere foreslås 
det også, at der skal udpeges en arkivar, således at der 
er sikkerhed for, at foreningens arkivalier opbevares på 
betryggende vis. Det foreslås, at der indføres mulighed 
for at meddele prokura, således, at de daglige 
økonomiske dispositioner kan udføres af kassereren eller 
fx formanden alene. Det gælder fx betalinger via 
netbank, hvor en godkendelsesprocedure forekommer 
unødvendig tung. 
 

§ 15 
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 
28. februar 2015 og træder i kraft umiddelbart efter 
generalforsamlingen. 
 

§ 15 
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 
24. februar 2018 og træder i kraft umiddelbart efter 
generalforsamlingen. 
Vedtægterne erstatter vedtægterne af 28. februar 2015. 
 
Kommentar: Det foreslås præciseret, hvilke vedtægter 
disse vedtægter erstatter, så der ikke er tvivl. 
 

 



RIPENSERSAMFUNDETS GENERALFORSAMLING 24. FEBRUAR 2018 

Ad dagordenens pkt. d) 
 
Ændringsforslag fra bestyrelsen til forslag til ændring af foreningens vedtægter. 
 
§ 2(a) som bliver til § 2, nr. 1, lyder således: 
 
1) At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt lærere, 
der er eller har været knyttet til denne skole. 
 
Bestemmelsen foreslås ændret til: 
 
1) At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt lærere 
og andre ansatte, der er eller har været knyttet til denne skole. 
 
Begrundelse:  
Eleverne på skolen kommer jo i deres dagligdag kontakt med mange andre ansatte end lærerne, så 
vi synes, det vil være naturligt at udvide dels formålet dels de medlemsberettigede til også at 
omfatte denne gruppe. 
 

Hans Erik Christensen
Bilag 6



Forslag til vedtægtsændringer for Dimittendfonden 
 

Nuværende Ændringsforslag 2018 
VEDTÆGTER 

for 
Ripenser-Samfundets Dimittendfond 

 

VEDTÆGTER 
for 

Ripensersamfundets Dimittendfond 
 
Stavemåden af Ripensersamfundet tilpasset RS 
vedtægter. Dette er sket overalt i disse 
vedtægter. Er ikke yderligere markeret i det 
følgende.  

§ 1. Ripenser-Samfundets Dimittendfond er 
oprettet af Ripenser-Samfundet, jf. § 2, c, i 
Ripenser-Samfundets vedtægter, og dets 
formål er at yde legater til dimittender fra Ribe 
Katedralskole. 
 

§ 1. Ripensersamfundets Dimittendfond er 
oprettet af Ripensersamfundet, jf. § 2, pkt. 3, i 
Ripensersamfundets vedtægter, og dets 
formål er at yde legater til dimittender fra Ribe 
Katedralskole. 
 
Henvisningen foreslås ændret i 
overensstemmelse med forslaget til ændringen 
i RS’ vedtægter. 
 

§ 2. Dimittendfondet administreres af 
Ripenser-Samfundets bestyrelse, jf. § 2,c, i 
Ripenser-Samfundets vedtægter.  
Stk. 2. Ripenser-Samfundets revisor er tillige 
Dimittendfondets revisor.  
Stk. 3. Ripenser-Samfundets formand, eller i 
dennes fravær næstformanden, og et 
bestyrelsesmedlem i forening forpligter 
Dimittendfondet i alle retsforhold. 
 

§ 2. Dimittendfonden administreres af 
Ripensersamfundets bestyrelse, jf. § 2, pkt. 3, i 
Ripensersamfundets vedtægter.  
Stk. 2. Ripensersamfundets revisor er tillige 
Dimittendfondens revisor.  
Stk. 3. Ripensersamfundets formand, eller i 
dennes fravær næstformanden, og et 
bestyrelsesmedlem i forening forpligter 
Dimittendfonden i alle retsforhold. 
Stk. 4. Der kan meddeles prokura i forbindelse 
med den daglige drift. 
 
Henvisningen foreslås ændret i 
overensstemmelse med forslaget til ændringen 
i RS’ vedtægter. Endvidere foreslås der tilføjet 
muligheden af at give fx kassereren beføjelse 
til alene at foretage ind- og udbetalinger via 
netbank og anbringe midler efter § 7. 
Endelig er Dimittendfondet overalt i 
vedtægterne ændret til Dimittendfonden. 
Markeres ikke yderligere i det følgende. 
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§ 5. Beslutning om tildeling af legat træffes af 
Ripenser-Samfundets bestyrelse. 
Stk. 2. Tildelingen skal normalt ske efter 
indstilling fra Ribe Katedralskole. 
Stk. 3. Ripenser-Samfundets bestyrelse fører 
en protokol over de i årets løb bevilgede 
legater. Protokollen kan enten være 
elektronisk eller på papir.   
 

§ 5. Beslutning om tildeling af legat træffes af 
Ripensersamfundets bestyrelse. 
Stk. 2. Tildelingen skal normalt ske efter 
indstilling fra Ribe Katedralskole. 
 
Det foreslås, at stk. 3 udgår, da der kun gives 
et legat i forbindelse med årets translokation 
og dette fremgår af regnskabet for 
Dimittendfonden. Navnet på legatmodtageren 
fremgår af Ripenserbladet og hjemmesiden. 
 

§ 6. Dimittendfondets regnskab holdes adskilt 
fra Ripenser-Samfundets regnskab.  
Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. 
december. 
Stk. 3. Regnskabet skal forelægges på 
Ripenser-Samfundets ordinære 
generalforsamling i februar til godkendelse. 
 

§ 6. Dimittendfondens regnskab holdes adskilt 
fra Ripensersamfundets regnskab.  
Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. 
december. 
Stk. 3. Regnskabet og budgettet for det 
efterfølgende år skal forelægges på 
Ripensersamfundets ordinære 
generalforsamling i februar til godkendelse. 
 
Det foreslås, at budgettet for Dimittendfonden, 
herunder legatets størrelse, godkendes på RS’ 
generalforsamling. 
 

§ 8. Hvis Ripenser-Samfundet opløses, skal 
Dimittendfondets midler – medmindre anden 
beslutning træffes på den anden af de to på 
hinanden følgende generalforsamlinger, jf. § 
15, 2. pkt., i Ripenser-Samfundets vedtægter – 
overdrages til Ribe Katedralskoles 
stipendiefond til forvaltning. 
 

§ 8. Hvis Ripensersamfundet opløses, skal 
Dimittendfondens midler – medmindre anden 
beslutning træffes på den anden af de to på 
hinanden følgende generalforsamlinger, jf. § 
14, 2. pkt., i Ripensersamfundets vedtægter – 
overdrages til ”Støtteforeningen ved Ribe 
Katedralskole”. 
 
Opdatering af henvisning samt af navnet på 
skolens støtteordning. 
 

§ 10. Vedtægterne træder i kraft den 1. marts 
2010. 
 
 
Vedtaget på Ripenser-Samfundets 
generalforsamling den 27. februar 2010. 

§ 10. Vedtægterne træder i kraft den 25. 
februar 2018 og erstatter vedtægterne af 1. 
marts 2010. 
 
Vedtaget på Ripensersamfundets 
generalforsamling den 24. februar 2018. 
 
Det foreslås, at ændringerne træder i kraft 
dagen efter generalforsamlingen og at det 
tilføjes, hvilke vedtægter der erstattes. 


