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Referat fra årsmødet 27. februar 2019: 
 
Foreningens formand, Ruth Christensen, bød velkommen i de nye omgivelser i Kogehuset. I alt 
var der 50 tilmeldt, og der dukkede endnu flere op. Foreningen har i alt 116 medlemmer, så det 
var et flot fremmøde. 
 
Ruth præsenterede bestyrelsen, og visse bestyrelsesmedlemmer havde fået tilføjelser til deres 
titler: Niels, kasserer og vinbestyrer, Birthe, arrangementsorganisator. 
 
Grethe Simonsen blev valgt til dirigent. Grethe konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt, og at vi var beslutningsdygtige. 
 
Ruth aflagde foreningens årsberetning, som blev godkendt. 
Ruth nævnte i sin beretning, at 2018 havde været et stort rejseår med vellykkede ture til Ratze-
burg, Ely og Balleroy. 
Udover foreningens rejser har 7 bordtennisspillere været i Ratzeburg på klubbesøg, ligesom 3 
roere fra Ribe Roklub har besøgt roklubben i Ely. 
 
Selv om kontakten til alle 7 venskabsbyer ikke er lige intens, havde bestyrelsen alligevel afvist 
anmodning fra italienske Marco Rissignoli om, at Ribe skulle indlede venskabsbysamarbejde 
med hans hjemby Basiglio. Under punktet eventuelt opfordredes bestyrelsen til at genoverveje 
afvisningen. Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ruth kunne også orientere om nye tiltag på Det gamle Rådhus. Sydvestjyske Museer ønsker at 
nyindrette førstesalen. Dette vil få den konsekvens, at Venskabsbyforeningens mødelokale flyt-
tes til et mindre rum på samme etage. 
Foreningen kan fortsat uden vederlag benytte rådhuset til møder og receptioner, hvilket der ud-
tryktes stor tilfredshed med. 
 
Ruth gjorde også rede for foreningens planer for indeværende år. 
Foreningen inviterer gæster fra Ely på besøg ultimo august. Foreløbige programpunkter er del-
tagelse i vinfestival og besøg på det nye Jacob A. Riis-museum.  
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Meget tyder på, at der kommer en invitation fra Güstrow til et besøg i begyndelsen af oktober. 
Både Ribe Golfklub og Ribe Roklub inviterer i år spillere og roere fra Ely til at komme til Ribe ef-
ter sommerferien. 
 
Også for 2020 er der planer. Ved det store Folkemøde i Ribe i forbindelse med markeringen af 
genforeningen i 1920, inviterer foreningen i samarbejde med Domkirken gæster fra Ratzeburg 
og Güstrow. 2020 bliver tysk-dansk venskabsår. 
I august 2020 vil foreningen invitere gæster fra vores franske venskabsby Balleroy. 
 
Ruth Christensen sluttede sin beretning med at takke såvel medlemmer som bestyrelse for et 
godt samarbejde i det forløbne år. 
 
Kassereren, Niels Andersen, gjorde rede for regnskabet, som blev godkendt. 
 
Det blev vedtaget, at kontingentet hæves til 100 kr. pr. person, 200 kr. for familiekontingent og 
for foreninger. 
 
På valg var Ruth Christensen, Lene Sørensen og Niels Christian Andersen. Alle blev genvalgt. 
Merete Andersen og Peter Neidhardt blev genvalgt som suppleanter. 
 
Allan Sørensen og Lene Knudsen blev genvalgt som revisorer. 
 
Efter indtagelse af den traditionelle pålægskage var der underholdning og fotofremvisning. 
Edith Schmidt berettede om turen til Ratzeburg.  
Pia Rusborg var som nyt medlem med i Ely for første gang og kunne fortælle om små og store 
oplevelser, og Kirsten Beck fortalte om turen til Balleroy, som hun besøgte for første gang. 
De tre fortællinger gav et fint billede af de mange forskelligartede oplevelser, som foreningens 
ture giver. 
 
Steen Hansen leverede musikken til aftenens sange. 
 
 
 
 


