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Venskabsbyforeningen i Ribe 

       Postboks 72 

       DK-6760 Ribe 

       www.ribe-venskabsbyforening.dk 

       kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk 

       kontakttlf. 7542 3546 

 

Ribe,  marts 2008 

 

 

NYHEDSBREV 2/2008 
 

Dette Nyhedsbrev indeholder oplysninger om: 

• Kortfattet referat fra årsmødet den 19. februar vedlagt formandens beretning, regnskabet 

og nyvalg til bestyrelsen. 

• Jubilæums-forberedelserne samt et vedlagt skema til udfyldelse med tilbud om værtskab. 

• Sidste frist for tilmelding til Krems-turen primo oktober. Indbetaling af depositium. 

• Tilbud om at modtage Nyhedsbreve pr. mail. 

• Hjemmesiden – www.ribe-venskabsbyforening.dk. 

• Jubilæums-arbejdsgruppen. 

• Kontaktpersoner til venskabsbyerne. 

• Bestyrelsens konstituering. 

 

Årsmødet: 

Formanden, Tove Kjellerup, fremlagde beretningen og omtalte bl.a. at: 

- bestyrelsen måtte igennem 3 konstitueringer som følge af, at hhv. Helle Schnor og Trygve 

Marthinsen flyttede fra området.  

- vi havde et vellykket besøg af 11 gæster fra Güstrow i august. 
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- efterårsturen til Krems måtte desværre aflyses men turen gennemføres i oktober 2008. 

- 2008 er året, hvor foreningen fejrer sit 25 års jubilæum. Dette medfører naturligvis et større 

arbejdspres på bestyrelsen, hvorfor der er nedsat en arbejdsgruppe under bestyrelsen med 

Ingeborg Mølbak og Jens Bjørnskov som deltagere, indtil jubilæumsarrangementerne er af-

sluttet. 

 

De afgående medlemmer af bestyrelsen modtog blomster og klapsalver som tak for deres ar-

bejde.  

 

Jubilæet 

Der blev herefter orienteret om forberedelserne og programmet for jubilæet, som det ser ud 

på nuværende tidspunkt. 

 

Det foreløbige program for jubilæet: 

Torsdag  29. maj: Modtagelse og indkvartering af gæster. 

Fredag    30. maj: Kl. 10.00 – velkomstreception på Det Gl. Rådhus. 

   Kl. 11.30 – Foredrag om EU på Museet Ribes Vikinger.  

Aktivitetsdag i gågaden og deltagelse i ”Ribe by Night” 

Lørdag    31. maj: Eftermiddag valgfri tilmelding til et tema. Guidet bytur eller kirkebesøg, 

Ribe Kunstmuseum, Vadehavscenter eller Vikingecenter.  

Aften: Jubilæumsmiddag i Ribelunds Festsal. 

Søndag     1. juni: Afrejsedag for vore gæster. 

 

Økonomi 

Kommunen har vist os meget stor velvilje, også økonomisk. Udover det årlige tilskud har 

kommunen således bevilget 25.000 kr til jubilæet, men det bliver svært at få økonomien til at 

hænge sammen, så vi har desuden søgt EU om økonomisk støtte. Denne ansøgning blev ind-

sendt den 31. november, og vi forventer svar i marts måned. Desuden søger vi om anden 

økonomisk støtte, evt. sponsorater. 

 

Værtsskaber: 

Der er fuldtegnet værtsskaber for Ely og Balleroy, men vi har stadig brug for værter til de øv-

rige byer.  

Selvom I allerede har meldt jer som værter – eller ikke er i stand til at være det – så foreslår 

vi, at I spørger naboer og/eller venner om de vil hjælpe os med indkvartering af vores gæ-

ster. 

Ingeborg Mølbak tager imod tilmeldinger pr. mail: IM-TOH@stofanet.dk eller 

pr. tlf. 7542 2037. 
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Regnskabet blev omdelt og godkendt.  

 

Kontingentet er uændret: 50 kr. for enkeltpersoner og 100 kr. for familier og foreninger. 

 

Girokort er vedlagt til betaling senest den 1. april - på 9692-0440005365. 

 

Bestyrelsen – genvalg og nyvalg: 

Ejvind Martinussen blev genvalgt. Vagn Nygaard, Gunhild Kjær og Birthe Neidhardt blev 

valgt til bestyrelsen. Den nye bestyrelse fik fuldmagt til at vælge det sidste manglende besty-

relsesmedlem. 

 

Suppleanter til bestyrelsen:  

Inga Kummerfeldt blev genvalgt, og Peter Neidhardt blev valgt som ny suppleant. 

 

Revisorer:  

Valter Petersen blev genvalgt, og Hans Jakobsgaard blev valgt som ny revisor. 

 

Krems-turen  

Vi er i gang med at planlægge turen til Krems i begyndelsen af oktober i år (2.-5. oktober) - 

tidspunktet for Weinlese, den nye vinhøst. 

Der er allerede tilmeldinger nok til at gennemføre turen, men der er stadig plads til flere.  

Vi forventer at køre med nattog via Hamburg og at kunne holde prisen på 2.000 kr. 

Hvis I har nogle specielle ønsker til, hvad I gerne vil se i Krems og omegn, vil vi godt vide det 

(Skriv det på tilmeldingsblanketten, som er vedlagt Nyhedsbrevet). 

Depositum på 500 kr. - bedes indbetalt senest den 1. april - på 9692-

0440005365. 

Yderligere oplysninger om turen kan fås ved henvendelse til Tove Kjellerup pr. mail 

tove.kjellerup@gmail.com eller på tlf.nr. 7542 4068 el. på mobilnr. 6077 4256. 

 

Udsendelse af Nyhedsbreve pr. e-mail 

Vi vil hermed gerne opfordre til, at vi fremover udsender Nyhedsbrev m.m. pr. e-mail. Det er 

for i videst muligt omfang at kunne spare porto. 

Send venligst e-mailadresse til Ejvind Martinussen på ribevaev@post6.tele.dk.  
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Hjemmesiden – ribe-venskabsbyforening.dk 

Jeg vil lige minde om foreningens hjemmeside, som nu er blevet gjort mere aktiv, på den må-

de, at der er oprettet en kalender. 

Kalenderen indeholder en kort orientering om, hvilke arrangementer der sker i tiden frem-

over. 

Desuden kan I finde navne, tlf.nr’e og mailadresser på bestyrelsen. 

 

Efter årsmødet meddelte Ruth Christensen, at hun gerne ville repræsentere det sidste 

medlem af bestyrelsen, som vi manglede under årsmødet. 

 

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, hvilket kan ses særskilt på næste side. 

 

 

Jubilæums-arbejdsgruppen består af: 

 

 Ingeborg Mølbak, Kinchsvej 5, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7542 2037 

 E-mail: IM-TOH@stofanet.dk 

 

 Jens Bjørnskov, Smalleslippe 4, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7542 0725 

 E-mail: bjornskov@stofanet.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Tove Kjellerup 

Formand 
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Bestyrelsen 

 

 

Formand Tove Kjellerup, Løvsangervænget 18, 6760 Ribe Tlf.nr. 7542 4068 

 E-mail: tove.kjellerup@gmail.com   Mobil: 6077 4256 

 

Næstformand Gudmund Mouritsen, Lundgårdsvej 17, 6760 Ribe Tlf.nr. 7542 4378 

 E-mail: gem@stofanet.dk  

 

Kasserer Ejvind Martinussen, Koldingvej 29, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7542 3546 

 E-mail: ribevaev@post6.tele.dk  

 

Sekretær  Gunhild Kjær, Birkevej 20, 6630 Rødding  Tlf.nr. 7484 1552 

 E-mail: changu5@hotmail.com 

 

Øvrige medl. Vagn Nygaard, Blokvej 2N, 6760 Ribe   Tlf.nr. 3028 9048 

 E-mail: vagnnygaard@ofir.dk  

 

 Birthe Neidhardt, Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe  Tlf. nr.7544 5392 

 E-mail: fpn@c.dk 

 

 Ruth Christensen, Stadionvej 9, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7542 2642 

 ruthkurt@mail.dk 

 

  

Suppleanter.  Peter Neidhardt, Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe   Tlf. nr. 7544 5392 

 E-mail: fpn@c.dk 

 

 Inga Kummerfeldt, Myntevej 3, Damhus, 6760 Ribe Tlf.nr. 7542 0894 

 

 

Ribe, den 28. februar 2008 

 

 

 


