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Beretning om Ripensersamfundets virksomhed  

17.02.2019 - 29.02.2020   
 

Generalforsamling og årsmøde 2019 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 16. februar 2019 kl. 14 på Vartov i 

København. I generalforsamlingen deltog 40 medlemmer og 8 ledsagere.  Diskussionen af 

formandens beretning havde fokus på den udviklingsplan, som bestyrelsen har udarbejdet for at 

skabe bedre kontakt til skolen og rekruttere flere unge medlemmer til foreningen. Jeg vender tilbage 

til det senere i beretningen. 

Efter generalforsamlingen var der årsmøde, hvor tidligere leder af Common Wadden Sea Secretariat 

i Wilhelmshaven i Tyskland, Jens Arne Enemark, holdt et foredrag med titlen, ”Fra wasteland til 

verdensarv. Om Vadehavet og det dansk-tysk-hollandske samarbejde om beskyttelsen af 

Vadehavet”. Foredraget var meget tankevækkende og fint formidlet, og det gav anledning til en 

livlig spørgelyst bagefter. Foredraget er refereret i aprilnummeret af Ripenserbladet. 

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 april, juni, september og november 2019, og i januar 2020.  

Formanden er medlem af skolens legatudvalg og har i det forløbne år deltaget i to 

legatuddelingsmøder på Katedralskolen: i juni forud for translokationen, og i december før 

juleafslutningen. Ved translokationen blev der uddelt 5 legatportioner på i alt 58.000 kr. fra Frode 

Schøns Fond og Ripensersamfundets Jubilæumslegat, som omtalt i november nummeret af bladet, 

og ved juleafslutningen 4 legatportioner på i alt 50.000 kr. fra Lauridsens Legat og 

Ripensersamfundets Jubilæumslegat. 

 

Translokation og jubilarreception 

Translokationen fandt sted 28. juni i skolegården, - i fint sommervejr. Ripensersamfundet uddelte 

sine to store legater til to elever fra afgangsklasserne: Dimittendlegatet på 7.000 kr., som gik til 

Søren Schrøder, og 100-års jubilæumslegatet på 5.000 kr., som gik til Anna Margrethe 

Westergaard. Sidstnævnte legat, 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 adskillige til at melde sig ind i 

foreningen, dels under receptionen, hvor det især lykkedes at få kontakt til dimittenderne, dels ved 

de efterfølgende frokostarrangementer for jubilarerne 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. 

 

Ripenserbladet og kommunikation med medlemmerne 

Der er udkommet tre numre af Ripenserbladet siden sidste generalforsamling: I april og november 

2019, og senest her i februar 2020.  
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• 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. Vi har planlagt, at disse også skal lægges ud på hjemmesiden og kun 

gøres tilgængelige for medlemmerne; det vil ske senere i år. 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 de trykte blade kommunikerer vi også med medlemmerne via hjemmesiden. Det forudsætter, at 

medlemmerne har oplyst deres e-mailadresse. Hjemmesiden er det løbende nyhedsmedie mellem 

bladene, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå lidt på tromme for denne mulighed. 

Eksempelvis er der ofte stor omtale af de praktiske forhold omkring translokationen og receptionen 

forud for, at de to begivenheder finder sted. Hjemmesiden er også tænkt som et muligt 

kommunikationsorgan mellem medlemmerne indbyrdes, men det benyttes ikke i den udstrækning 

det var tilsigtet, måske fordi Facebook og andre sociale medier i stigende omfang dækker dette 

behov.  

Det er vigtigt at vi har opdaterede post og e-mail adresser, og jeg skal opfordre medlemmerne til at 

holde os opdateret om ændringer af post og e-mailadresser, da vi får mange blade og e-mails retur. 

 

Medlemstal 

Ripensersamfundet havde ved sidste optælling her i februar 1.383 medlemmer, hvilket er en pæn 

fremgang i forhold til sidste år, hvor antallet var omkring 1.300. 59 af vores medlemmer tilhører de 

fem yngste årgange, heraf er 45 dimittender fra sidste år. Den nedadgående tendens ser således ud 

til at være vendt, hvilket vi er glade for, og som vi måske kan tilskrive de initiativer, vi har igangsat 

for at rekruttere flere yngre medlemmer. Det kommer jeg nærmere ind på lige om et øjeblik. 

 

Udviklingsplanen 

På forrige generalforsamling fremlagde vi vores udviklingsplan, som bl.a. har som mål at gøre 

foreningen mere attraktiv for unge mennesker, så at flere melder sig ind. Planen blev godt modtaget 

af medlemmerne, og vi har i det forløbne år arbejdet med at få iværksat de initiativer, som styrker 

forbindelsen til skolen og specielt til afgangsklasserne, så at foreningen bliver mere synlig på 

skolen, og flere dimittender i sidste ende melder sig ind. Jeg vil i den sammenhæng specielt 

fremhæve et par ting: 

  

Vores kontaktperson i lærerkollegiet, Henrik Tjørnelund, var i foråret rundt i afgangsklasserne for 

at introducere Ripensersamfundet. Det resulterede i en del nye medlemmer og var en god start, hvor 

vi gjorde en række erfaringer, bl.a. at der er behov for at etablere et kontaktnet af tidligere elever. Vi 

har valgt at kalde disse for elevambassadører. 

 

Her i efteråret har vi så fået udpeget vores første to elevambassadører, Anna Westergaard og Søren 

Schrøder, som begge er dimittender fra 2019. Vi fik kontakt til Anna og Søren allerede ved 

translokationen, og de har hen over sommeren hjulpet os med at analysere situationen, og hvad der 

er behov for fremadrettet. Som resultat heraf har vi besluttet flg:  
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• Der udpeges to nye elevambassadører hvert år. Alle elevambassadører har en funktionstid på 

2 år, så der til enhver tid er 4 ambassadører, to erfarne og to nye. 

• Elevambassadørerne assisterer og samarbejder med Henrik Tjørnelund om initiativerne 

indad i skolen for at synliggøre Ripensersamfundet og få elever i afgangsklasserne til at 

melde sig ind. Det kan bl.a. ske ved udarbejdelse af informationsmateriale, gennem elevråd 

og Heimdal, og gennem de sociale medier. 

 

Som et konkret initiativ har vi planer om sammen med Katedralskolen at deltage i Stafet for Livet, 

som arrangeres af Kræftens Bekæmpelse i Ribe i det tidlige efterår. Vi har tilsagn fra skolen om, at 

vi kan få lavet nogle T-shirts til arrangementet med fælles logoer for Ribe Katedralskole og 

Ripensersamfundet. Vi har stillet skolen i udsigt, at Ripensersamfundet kan bidrage med et beløb til 

trykningen af logoer.   

 

Et par andre ting fra udviklingsplanen skal også lige nævnes:  

• Som vi besluttede på generalforsamlingen sidste år er dimittender kontingentfri de første 5 

år. Det var egentlig planen, at de kontingentfri årgange af hensyn til foreningens økonomi 

kun skulle have Ripenserbladet elektronisk, men vi har efterfølgende besluttet, at de også får 

det på papir, så at alle i foreningen stilles ens. Vi tror det har en positiv signalvirkning over 

for de unge, det er lettere at administrere, og det udgør foreløbig ikke nogen nævneværdig 

økonomisk belastning. Vi vil gerne have generalforsamlingens opbakning til dette.  

• Omkring vores legater var der på sidste års generalforsamling en del diskussion af planerne 

om evt. at dele legaterne op i mindre portioner betinget af vores og skolens bekymring for, 

at der ikke ville være legater nok til alle studieretninger efter fusionen. Den frygt har vist sig 

ubegrundet, så vi uddeler også fremover vores to legater udelt.   

• Herudover arbejder vi videre på at udbygge vores samarbejde med kulturinstitutionerne i 

Ribe. Omdrejningspunktet her er Ripenserbladet.  

 

Økonomi  

Som budgetteret har vi et driftsunderskud, men alt i alt har foreningen en sund økonomi.  

Vi 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.  

Vedrørende Dimittendfonden, har der i 2019 været en negativ kursudvikling på vores værdipapirer, 

men vi håber fremover at kunne bremse denne udvikling gennem en optimering af investeringerne, 

hvilket vi vender tilbage til under forslaget om ændring af Dimittendfondens vedtægter. 

 

Tak 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for fint samarbejde og for det store 

arbejde, som hver især har lagt i Ripensersamfundet i det forløbne år. Jeg vil også gerne sige tak til 

Henrik Tjørnelund og til Ribe Katedralskole for forbilledligt samarbejde, og sidst men ikke mindst 

stor tak til vores nye elevambassadører for deres engagement og ildhu, - det tegner rigtig godt. 

 

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: 
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S.38 Edith J. Reske-Nielsen 

S.41 Hanne Lizzie Laursen 

R.43 Ingrid Biering-Sørensen (f. Skøtt) 

R.43 Birgit Korsgård 

R.44 Tove Larsen 

S.45 Bent Høgild Ottosen 

S.49 Kaj Jepsen 

S.50 Jørgen Lorenzen 

S.50  Else Madsen 

S.53 Jørgen Bennedsen 

R.53 Fred Juel Bonneman  

S.55 Jørgen Mejsen Westergaard 

S.55 Hans Olav Okkels 

S.55 Hanne Garff (f. Ulfbeck) 

S.57 Anna Emilie Donslund Jensen 

R.58 Bjarne Lindberg Sørensen 

S.58 Gudrun Johanne Brink 

S.59 Peter Gude 

R.60 Conny Prinds Pallesen 

S.60 Ulla Kløcker 

S.61 Lissy Feldes (f. Haagensen) 

S.63 Grethe Toft Vynne 

S.64 Max Lykke Kristensen 

U.år Tove Elise Madsen 

U.år Helle Nørregård 
 

 

Æret være deres minde. 

 

Tak  

 

Hans Jørn Kolmos  


