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NYHEDSBREV 3 / 2010
Kære medlemmer
Så går året på hæld og inden hele juleriet begynder, vil vi gerne se frem på den anden side
årsskiftet og orientere jer om, hvad vi i bestyrelsen har planlagt for 1. kvartal i det nye år.
Først og fremmest vil vi hermed indkalde til årsmøde 2011 i Venskabsbyforeningen i Ribe.
Mødet afholdes i Ribelunds kantine torsdag d. 24.februar 2011 kl. 19.00.
Årsmødets dagsorden er følgende i overensstemmelse med foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændring v/ Gudmund Mouritsen
Der foreslås en ændring af teksten i punkt 3: Optagelse af medlemmer.
Nuværende formulering:
Alle interesserede personer kan optages som medlemmer.
Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
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Foreslået ny formulering:
Alle interesserede personer såvel som foreninger, skoler med videre kan optages som
medlemmer.
Begrundelse: Vi har allerede bl.a. en forening, en skole og et kor som medlemmer og ønsker flere med henblik på udveksling mellem disse og vore venskabsbyer.
Den efterfølgende linie vedrørende medlemsbevis foreslås sløjfet. Da vi ikke længere har
en girokonto og de fleste betaler via homebanking, har man ikke en kvittering for betalt
kontingent, og et medlemsbevis er i øvrigt overflødigt.
6. Valg af bestyrelse
På valg er Tove Kjellerup, Ruth Christensen og Gudmund Mouritsen. Alle er villige til
genvalg.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleanter er Peter Neidhardt og Solveig Clausen. De er villige til genvalg.
8. Valg af 2 revisorer.
Revisorer er Valter Petersen og Richard Kværnø. De er villige til genvalg.
9. Eventuelt
På årsmødet vil der være underholdning, hyggeligt samvær og traktement.
Vi håber på stort fremmøde d. 24.februar, og vi opfordrer alle medlemmer til at tage familie,
venner og naboer med, da vi gerne vil udbrede kendskabet til foreningens virke.
Senest tre uger før årsmødet indkalder vi også gennem en annonce i lokalaviserne.
I Venskabsbyforeningens bestyrelse har vi drøftet muligheden for i det kommende år at sætte
focus på udveksling med vores venskabsbyer. Vi vil gerne arbejde for, at foreninger,
musikgrupper, klubber m.m. deltager i udveksling med lignende grupper fra venskabsbyerne.
Udvekslingerne kan støttes økonomisk af Venskabsbyforeningen, ligesom vi kan hjælpe med
at arrangere udvekslinger.
Gæsterne fra Ribes venskabsbyer nød Kulturnatten
Nåede I ikke at deltage i venskabsbybesøget i forbindelse med Kulturnatten kommer her et
kort resume:
Ved receptionen fredag på Det gamle Rådhus blev gæsterne fra Balleroy, Ratzeburg, Güstrow
og Strängnäs festligt modtaget af foreningens bestyrelse og medlemmer. Alle gæster blev
privat indkvarteret, en meget værdifuld måde at lære hinanden at kende på.
Heldigt var det at indvielsesfesten for Nationalpark Vadehavet netop fandt sted lørdag. Især
de franske gæster var begejstrede for Prins Joachims tilstedeværelse p.gr.a. hans ægteskab
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med franske Marie. – På udflugten til Tønder om søndagen blev der gjort ophold i
Møgeltønder, og både tyske, franske og svenske gæster var begejstrede over igen at komme
så tæt på den kongelige familie, men ellers var det landskabet, museet og Vandtårnet i
Tønder som imponerede.
Lørdag aften var der fællesspisning med gæster og værter. Der blev holdt taler, udvekslet
gaver, og Kragh Møller Band spillede for os. Det fik folk på dansegulvet, så alt i alt havde vi
en hyggelig og festlig aften.
Sammen med værtsfamilierne nød gæsterne den helt særlige stemning på Kulturnatten. Selv
med begrænset kendskab til det danske sprog var der masser af spændende oplevelser.
Optog, heksehyl, gospelsang, renæssancedans og mange andre aktiviteter vakte glæde, og
mange af vores gæster var med ved den afsluttende Musica Ficta-koncert i Domkirken. Den
flotte kulturnatsplakat blev en eftertragtet souvenir.
Venskabsbyforeningen i Ribe takker alle jer, som var med til at gøre dette venskabsbystævne
til en hyggelig og oplevelsesrig begivenhed.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
Ingrid Ilsøe
bestyrelsesmedlem
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