Ordinær generalforsamling lørdag den 26. februar 2011 kl. 15.00

Referat
Mødested: Vartov, Farvergade 27, København K.
Mødets dagsorden var publiceret i Ripenser-Bladet, nr. 5, februar 2011, som var ude hos
medlemmerne den 4. februar og på Ripenser -Samfundets hjemmeside.
Mødet blev åbnet af Ripenser-Samfundets formand Knud W. Kastrup og
generalforsamlingen forløb som anført nedenfor. Der var i alt 33 mødedeltagere.
(a) Valg af dirigent og referent
På forslag af bestyrelsen blev Ole Marker valg til dirigent og Jørgen Westergaard til
referent. Ole Marker takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var
rettidigt indvarslet.
(b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Knud W. Kastrup aflagde formandens beretning, som er vedlagt som bilag 1.
Emner, som beretningen omhandlede, vedrører blandt andet:









Bestyrelsens arbejde, hvor en stor del af kommunikationen afvikles af elektronisk
vej.
Jubilarreceptionen i 2010 med stort antal fremmødte jubilarer og rekordstort
antal dimittender, 171 fra gymnasiet og 42 fra HF.
Den kommende jubilarreception i 2011. Der er registeret ca. 950 nulevende
jubilarer, heraf er 285 medlemmer af Ripenser-Samfundet.
Foreningens database der viser, at det samlede antal nulevende tidligere elever
er 6063. Heraf er 1631 medlemmer af foreningen; en medlemsandel på 27 %.
Foreningens medlemstilgang. Medlemsprocenten har for de senere årganges
vedkommende, trods disses øgede størrelse, vist en vigende tendens.
Ripenser-bladets position som kontaktorgan.
Oplysninger om festligholdelsen af foreningens 100 års fødselsdag i februar
2012.
Uddeling af legater.
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Tak til Rektor Karsdal og Preben Husted, foreningens sekretær og webmaster, for
godt samarbejde. Preben Husted udtræder af bestyrelsen.
Mindeord for tidligere elever afgået ved døden

Formandens beretning blev vedtaget.
(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.
Det reviderede driftsregnskab for perioden 1/1 – 31/12 2010 samt status pr. 31/12 2010
for Ripenser-Samfundet og Ripenser-Samfundets Dimittendfond var uddelt til
deltagerne. Kassereren Hans Erik Christensen gennemgik de enkelte punkter i de to
regnskaber ved brug af en PowerPoint præsentation.
I forbindelse med gennemgangen af driftsregnskabet for foreningen fremhævede
kassereren situationen vedrørende udgivelsen af Ripenser-Bladet, som er en stor
udgiftspost fordelt på trykning, distribution og redaktion.
Det reviderede driftsregnskab for perioden 01/01 -31/12 2010 og status pr. 31/12 2010
for Ripenser-Samfundet og Dimittendfonden er vedlagt som bilag 2.
Under drøftelsen af driftsregnskabet behandlede Generalforsamlingen de økonomiske
forhold vedrørende kontingentopkrævning og udgivelsen af Ripenser-Bladet. Fra
Formandens side blev det oplyst, at begge spørgsmål var løbende blevet drøftet af
bestyrelsen. Ulemper og fordele ved forskellige opkrævningsmetoder blev drøftet.
Vedrørende en elektronisk udgivelse af Ripenser-Bladet blev det fremhævet, at på
længere sigt ville Ripenser-Bladet sikkert bliver elektronisk, men dette ville blive på den
anden side af foreningens 100 års jubilæum.
Driftsregnskabet og status for Ripenser–Samfundet og Ripenser-Samfundets
Dimittendfond blev godkendt, og generalforsamlingen meddelte decharge til
bestyrelsen.
Budgettet for Ripenser-Samfundet for 2011 blev forelagt (se bilag 3), og kassereren
omtalte budgettets enkelte punkter herunder forslag om kontingent og hensættelser til
foreningens 100 års jubilæum i 2012.
Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af kontingent I fra 125 kr. til 150 kr. og
kontingent II fra 50 kr. til 75 kr. Forslaget blev støttet af mødedeltagerne.
Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2011.

2

Bestyrelsens forslag til budgettet for Ripenser-Samfundets Dimittendfond for 2011 blev
forelagt (se bilag 4) og godkendt.
(d) Indkomne forslag
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag
(e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse
Knud W. Kastrup (S54) blev genvalgt som formand.
Conny Rom Petersen (S76), Hans Erik Christensen (S65) og Jørgen Mejsen Westergaard
(S55) blev genvalgt til bestyrelsen.
Tove Tranberg(S69) og Søren F. Bregenov (S01) blev nyvalgt til bestyrelsen.
Hanne Krag Fugleholm (S84) blev valgt som 1. suppleant og Peter Lungholt (S62) som 2.
suppleant.
(e) Valg af revisor og revisorsuppleant
Merete Lindqvist blev genvalgt som revisor, og Kirsten Hingeberg Larsen blev genvalgt
som revisorsuppleant.
I forbindelse med valgproceduren blev der takket for genvalg og nyvalg.
(f) Eventuelt
Der var ikke anmeldt punkter til eventuelt, men et spørgsmål om et kampagneår blandt
medlemmer for støtte til Dimittendfonden blev drøftet.
Afslutningsvis takkede Knud W. Kastrup dirigenten Ole Marker for kompetent ledelse af
generalforsamlingen og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Efter generalforsamlingen var der et levende og fortrinligt foredrag af cand. mag.
Karsten Eskildsen med titlen ”Kulturens Ribe: fra nationalsymbol til lokalkolorit”.
Derefter blev der serveret sandwichboller samt drikkevarer til de fremmødte.
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