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Kære medlemmer
På bestyrelsens konstituerende møde tirsdag den 8. marts havde vi mange temaer på dagsordenen. Allerførst evaluerede vi årsmødet den 23. februar. Vi var enige om, at det igen blev en
god og hyggelig aften med vigtige emner.
Tak for fremmødet. Vi var 42 medlemmer til årsmødet.
Peter Neidhardt har udarbejdet et referat fra årsmødet, som medsendes. Selv om konstitueringen endte med status quo, medsendes denne oversigt også.
Kremsturen
På årsmødet tilmeldte rigtig mange sig foreningens jubilæumstur til Krems. Der er nu 44 tilmeldte, og vi tager ikke imod flere.
Det er glædeligt med denne store interesse, og rejseudvalget (Edith Schmidt, Niels Andersen
og undertegnede) arbejder nu videre med planlægningen af programmet.
Besøg fra Balleroy i pinsen, 2. – 6. juni
Fra vores franske venskabsby Balleroy får vi i pinsen besøg af 18 gæster. Indkvarteringen er
endnu ikke på plads, men vi forudser, at vi også får behov for at indkvartere enkelte gæster på
Danhostel. Desværre er der ingen ledige værelser på Danhostel før fredag den 3. juni. Derfor
appellerer vi nu til medlemmerne om at hjælpe med denne ene overnatning. Og skulle I have
mulighed for at have et fransk ægtepar boende i flere dage, hører vi også meget gerne fra jer.
Som I kan se af vedhæftede oversigt over de franske gæster, er mange allerede privat indkvarteret.
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I kan henvende jer til Ingrid Ilsøe (tel: 2460 4299) eller undertegnede (tel: 5183 8409) inden
15. april.
Det foreløbige program for Balleroy-besøget medsendes.
Udflytning fra Det gamle Rådhus
Som omtalt på årsmødet råder Venskabsbyforeningen fra 1. april 2022 ikke længere over vores møde- og udstillingslokale på Det gamle Rådhus. Siden 1995 har byens og foreningens
mange gaver haft et ”hjem” på førstesalen, og ved besøg fra venskabsbyerne har vi haft tradition for at vise lokalet frem. De mange billeder har vakt genkendelse, og værdifulde minder
fra en lang fælles historie er blevet genopfrisket.
Vi er i bogstaveligste forstand ”sat på porten”. Lokalet skal indrettes til Ruud Langgaard museum. Det er mere end beklageligt, at vi mister dette fine rum, som rummer et stykke Ribehistorie.
Foreningen kan fortsat benytte rådhuset til møder og receptioner. Det er naturligvis af stor
betydning.
Men samlingen skal opbevares et sted. Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at finde en fornuftig
løsning inden 1. april.
Vi ønsker jer alle et godt forår. Selv om forårshimlen er blå, fornemmer vi voldsomme skyer i
det fjerne, som tynger og bekymrer os alle.
På bestyrelsens vegne
venlig hilsen
Ruth Christensen, formand
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