
 

 

Bilag 1 
 
Beretning om Ripensersamfundets virksomhed  
24.02.2018-16.02.2019  
 
Generalforsamling 2018 
Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 24. februar 2018 kl. 14 i Sangsalen på Ribe 
Katedralskole. I generalforsamlingen deltog 32 medlemmer og 8 ledsagere. Under diskussionen af 
formandens beretning efterlystes initiativer til at imødegå medlemstilbagegangen – det vender jeg 
tilbage til senere i beretningen. 
Efter generalforsamlingen var der årsmøde, hvor overinspektør ved Sydvestjyske Museer, Morten 
Søvsø, holdt foredrag med titlen, ”Den antikvariske tradition og Den antikvariske Samling i Ribe – 
Om interessen for, udforskningen af og udstillingen af Ribe bys historie”. Foredraget var fint 
formidlet og gav et godt indblik i Ribes lange historie og arbejdet med at få den frem i lyset. 
Efter foredraget var der middag og socialt samvær.  
 
Bestyrelsesmøder og møder i legatudvalg 
Bestyrelsen holdt et kort konstitueringsmøde efter generalforsamlingen og har herudover afholdt 5 
bestyrelsesmøder, i maj, juni, september og november 2018, og i januar 2019.  
Formanden er medlem af skolens legatudvalg og har i det forløbne år deltaget i to 
legatuddelingsmøder på Katedralskolen: i juni forud for translokationen, hvor vi uddelte vores egne 
to legater (se nedenfor), og i december forud for uddelingen af Katedralskolens legater ved 
juleafslutningen, hvor der blev uddelt 4 legatportioner á 10.000 kr., fra Lauridsens Legat og 
Ripensersamfundets Jubilæumslegat.  
 
Translokation og jubilarreception 
Translokationen fandt sted 29. juni i skolegården, - i strålende sommervejr. Ripensersamfundet 
uddelte sine to store legater til to elever fra afgangsklasserne: 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 er efterhånden blevet en tradition, som vi gerne ser fortsætte. 
 
Efter translokationen inviterede Ripensersamfundet traditionen tro til jubilarreception i den store 
sal. Vi vurderer, at ca. 500 jubilarer, studenter og lærere deltog i receptionen, som også i år blev en 
solid succes. Selvom listerne i Ripenserbladets jubilarservice kun omfatter medlemmer, kom der 
mange ikke-medlemmer. Det er fint, og det lykkedes også i år at få en del til at melde sig ind i 
foreningen, dels under receptionen, dels ved de efterfølgende frokostarrangementer rundt om i 
byen. 
Arrangementet er udførligt omtalt i november nummeret af Ripenserbladet, hvor man kan læse 
talerne og se den meget flotte serie af farvefotos, som en række dedikerede bestyrelsesmedlemmer 
har taget, dels fra selve translokationen, dels fra de mange jubilæumsarrangementer rundt omkring i 
byen. 
 
Medier 
Der er udkommet tre numre af Ripenserbladet siden sidste generalforsamling: I april og november 
2018, og senest her i februar 2019.  

• April-nummeret indeholdt Jubilarservice med listen over jubilerende medlemmer, og et referat 
af generalforsamlingen og årsmødet,  

• November-nummeret indeholdt som omtalt reportager fra translokationen og jubilarreceptionen, 
og  



 

 

• Februar-nummeret har oplysninger om generalforsamlingen og årsmødet.  
 
Numrene er udkommet i fint papirformat, men findes også på vores hjemmeside, med undtagelse af 
de seneste 2 års udgivelser. Udgivelsen af Ripenserbladet er en vigtig opgave, som sammen med 
jubilarreceptionen tegner og synliggør foreningen. Det er et stort arbejde at indsamle og redigere 
materialet til bladet og få det udgivet. Stor tak til vores redaktør, Henrik Præstholm, for den store 
indsats i løbet af året. 
Ud over det trykte blad, har vi i det forgangne år ikke, som tidligere, udsendt egentlige elektroniske 
nyhedsbreve. Til gengæld får de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse, besked pr. e-mail 
om opdateringer på hjemmesiden. Således er hjemmesiden det løbende nyhedsmedie mellem 
bladene. Eksempelvis var der stor omtale af de praktiske forhold omkring translokationen og 
receptionen forud for, at de fandt sted. Desværre benyttes hjemmesiden ikke, som tilsigtet, som 
kommunikationsmiddel mellem medlemmer indbyrdes og mellem medlemmer og bestyrelse. Det 
kan skyldes, at tendensen i dag for kommunikation mere foregår på Facebook og andre sociale 
medier.  
Jeg skal opfordre medlemmerne til at opdatere deres post og e-mailadresser, da vi får mange blade 
og meddelelser retur. 
 
Medlemstal 
Ripensersamfundet havde ved årsskiftet ca.1300 medlemmer, hvilket er en nedgang i forhold til 
sidste år. Tendensen fra de senere år er således også fortsat i år. Som anført blev der på 
generalforsamlingen efterlyst initiativer til at imødegå tilbagegangen.  
Problemets kerne er, at meget få blandt de yngre årgange melder sig ind i foreningen, og at de få 
ny-indmeldte ikke kan opveje afgangen som følge af dødsfald blandt de ældre årgange og 
udmeldelser. Flertallet af udmeldelserne skyldes, at medlemmerne ikke fornyr deres kontingent 
trods rykker og derfor bliver slettet som medlemmer. 
En gennemgang af postadresser i medlemskartoteket viser, at ca. 900 af foreningens aktuelt ca. 
1.300 medlemmer bor vest for Storebælt. Heraf bor godt 500 i Syd- og Sønderjylland, og af disse 
bor ca. 300 i Ribe Katedralskoles traditionelle optageområde. Ripensersamfundet er derfor i høj 
grad en lokal forening. 
 
 
Udviklingsplanen 
Bestyrelsen har på den baggrund lavet en udviklingsplan, hvor den overordnede strategi er at styrke 
vores position i Ribe og udbygge kontakten til Katedralskolen. Udviklingsplanen er trykt i det 
seneste nummer af Ripenserbladet, så alle kan komme med input og kommentarer. Det er ikke et 
færdigt produkt, men en handleplan, som løbende udvikler sig i takt med de erfaringer vi gør, og de 
nye ideer som opstår.  Jeg vil ikke gennemgå den i detaljer her, men kort ridse hovedelementerne 
op:  
 
Udbygning af kontakten med Ribe Katedralskole er planens vigtigste og foreløbigt mest konkrete 
element. Vi har aftalt med skolen at: 
  
1. Der udpeges en kontaktperson i lærerkollegiet, som varetager forbindelserne til 

Ripensersamfundet og skaber netværk på skolen, som kan tjene til at udbygge samarbejdet.  
2. Skolen vil orientere om Ripensersamfundet i afgangsklasserne og cirkulere lister, hvor eleverne 

kan melde sig ind. Vi vil tilbyde gratis medlemskab de første 5 år. Vores målgrupper er alle 
uddannelser på Ribe Katedralskole. 



 

 

3. Vi vil efter nærmere aftale med skolen opdele vore to legater i mindre portioner, så at flere 
elever i alle uddannelsesretninger kan tilgodeses. På den måde kan vi hjælpe til med at styrke 
sammenhængskraften i en tid, hvor der foregår store forandringer på skolen. 

 
Blandt planens øvrige elementer kan nævnes at vi vil arbejde på at skabe et netværk af 
”ambassadører” blandt Ripensersamfundets medlemmer og en ”ungdomsbrugergruppe”, som 
arbejder på de sociale medier. Vi vil styrke bestyrelsesarbejdet i Ribe, og vi vil udbygge kontakten 
med de lokale kulturinstitutioner. 
 
Som sagt kan I læse planen i sin helhed, sådan som den ser ud lige nu, i det seneste nummer af 
Ripenserbladet. 
 
 
Økonomi  
Foreningen har en sund økonomi. Som det vil fremgå af kassererens beretning havde vi i 2018 et 
overskud på godt 23.000 kr. Og aktuelt en formue på cirka 280.000 kr.  
Bestyrelsen mener på den baggrund, at det er forsvarligt også at uddele jubilæumslegatet i år og at 
der derudover vil være råderum til at igangsætte initiativer, der stiler mod at øge medlemstilgangen.  
Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice, så foreningen sparer penge til 
udsendelse af papirindbetalingskort.  
 
 
Tak 
Som ny formand for Ripensersamfundet er der meget at leve op til og meget nyt at sætte sig ind i. 
Læretiden er langt fra slut endnu, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for al 
hjælp, jeg har fået, og for et forbilledligt samarbejde i det forløbne år. 
 
 
Liste over afdøde medlemmer  
Vi har fået underretning om, at flg. medlemmer er afgået ved døden i perioden fra sidste 
generalforsamling og frem til februar i år.  
 
Må jeg bede forsamlingen rejse sig, mens jeg oplæser deres navne: 
 

S. 40 Hans Thygesen Kristensen 
R. 42 Anna Grethe Sixhøj Pedersen (Hansen) 
R. 43 Per Harboe  
R. 43 Ingrid Biering-Sørensen    
S. 43 Bodil Lyngdahl Jensen (Andresen) 
S. 45 Bent Høgild Ottosen  
R. 46 Jytte Bramming Møller (Madsen) 
S. 46 Anders Møller 
S. 51 Ejvind Morten Veisig 
S. 51 Sven Tygesen 
R. 53 Sven Olaf Storm 
S. 57 Ulla Ishøy 
R. 59 Niels J. Heide Petersen 
S. 59 Iver Christophersen 
S. 60 Uffe Jochumsen 
R. 60 Poul Erik Hansen 
S. 61 Ejnar Gram-Madsen.  
S. 66 Vivi Iversen (Christensen) 



 

 

S. 66 Ole Krog Thomsen 
S. 69 Flemming Tang 
S. 77 Preben Marius Knudsen 
U. år Poul Worm 

 
Æret være deres minde. 
 
Tak  
 
Hans Jørn Kolmos  


