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Udviklingsplan for Ripensersamfundet
Baggrund
Ripensersamfundet blev skabt i 1912 for at bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra
Ribe Katedralskole. Dengang var København den eneste universitetsby, og studenterne havde brug for et
netværk, som kunne støtte op om dem og hjælpe dem i deres nye omgivelser. I dag er der meget kortere til
universitetsbyerne og andre uddannelsesbyer, både mentalt og i tid. Unge mennesker netværker gennem
sociale medier og oplever ikke samme behov for støtte som dengang.
Nutidens studerende kan derfor med berettigelse sætte spørgsmålstegn ved relevansen af
Ripensersamfundet i den skikkelse, foreningen har i dag. Ud over at uddele legater, er Ripensersamfundets
vigtigste funktion i dag at være samlingspunkt for de ældre årgange og knytte forbindelser tilbage til Ribe
og Ribe Katedralskole. Det er i sig selv udmærket, og absolut værd at fortsætte med, men bare ikke
tilstrækkeligt til at holde medlemstallet oppe og skabe interesse for yngre årgange.
I overensstemmelse med ønskerne på den seneste generalforsamling har bestyrelsen lavet nedenstående
plan, som har til formål at vende udviklingen i Ripensersamfundet og dermed sikre foreningens
eksistensgrundlag.

Overordnet strategi: Vi skal styrke vores position i Ribe
I 1912 var København i fokus for Ripensersamfundets arbejde, her lå landets eneste universitet. Den
forbindelse har vi traditionelt bevaret, bl.a. ved at halvdelen af generalforsamlingerne stadig holdes der.
Dette til trods for, at et mindretal af dimittenderne fra skolen i dag indskrives ved KU og andre institutioner
i hovedstadsområdet. Dette sammenholdt med reception og legatuddeling ved translokationen og
udgivelsen af Ripenserbladet med nyhedsdækning fra Ribe og omegn og ikke mindst samhørigheden med
skolen gør, at Ribe i dag er vores helt naturlige omdrejningspunkt.
Det er her vi har vores styrkeposition. En medlemsstatistik fra 19. november 2018 viser, at 914 af
foreningens 1.301 medlemmer bor vest for Storebælt, heraf 500 i Syd- og Sønderjylland.
Vi vil derfor som de første skridt udbygge kontakten til Katedralskolen og styrke bestyrelsens
tilstedeværelse i Ribe.

Beslutninger
Udbygning af kontakten med Ribe Katedralskole. Vi har afholdt møde med Ribe Katedralskole og i
fællesskab besluttet flg:
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1. Skolen udpeger en kontaktperson i lærerkollegiet, som varetager forbindelserne til
Ripensersamfundet, i første række redaktøren af Ripenserbladet. Kontaktpersonen skaber netværk
i lærerkollegiet, som medvirker til yderligere at udbygge samarbejdet.
2. Kontaktpersonen modtager referater af vores bestyrelsesmøder til orientering.
3. Katedralskolen vil orientere om Ripensersamfundet i afgangsklasserne og cirkulere lister, hvor
eleverne kan melde sig ind.
4. Vi vil tilbyde gratis medlemskab de første 5 år.
5. Vi vil udarbejde et introduktionsbrev m.m., som målrettes til afgangsklasserne.
6. Vores målgrupper er alle uddannelser på Ribe Katedralskole.
7. Vi fortsætter med at uddele Dimittendlegat og Jubilæumslegat. Efter ønske fra Katedralskolen vil vi
opdele de to legater i mindre legatportioner, så at flere elever i alle uddannelsesretninger kan
tilgodeses. Det konkrete antal og beløbsstørrelser aftales nærmere.
8. Vi vil arbejde på at skabe et netværk af ”ambassadører” blandt Ripensersamfundets medlemmer.
Form og indhold aftales nærmere.
Initiativer rettet specielt mod de unge: Som anført vil vi starte rekrutteringen til Ripensersamfundet
allerede i afgangsklasserne. Med afsæt heri vil vi undersøge mulighederne for at etablere en
”ungdomsbrugergruppe”, som kan arbejde på de sociale medier med kommunikationsformer, som i særlig
grad henvender sig til de unge. Form og indhold undersøges nærmere.
Styrke bestyrelsesarbejdet i Ribe: Udgivelsen af Ripenserbladet er en meget vigtig del af
Ripensersamfundets image. Redaktionsarbejdet er en stor arbejdspost. For at understøtte dette arbejde vil
vi søge at udbygge samarbejdet med medlemmer i lokalområdet.
Udbygge kontakt med kulturinstitutioner og erhvervsvirksomheder i lokalområdet: Dette er endnu på et
sonderende plan. Form og indhold skal drøftes nærmere.
Hvad gør andre gamle elevforeninger for at sikre medlemstilgangen? Dette undersøger vi med
udgangspunkt i Hans Erik Christensens artikel i Ripensersamfundets Jubilæumsskrift 2012.
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