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REFERAT 

Generalforsamling torsdag, den 6. oktober 2016 på Brorsons Minde 
 
Til stede var 47 personer som repræsenterede 37 
medlemsvirksomheder 
 

 
Henrik Skjønnemand bød velkommen, da formand Poul Anker Nielsen havde 
lagt sig syg. Henrik bød velkommen til aftenens møde samt udtrykte ønske om 
en god debat.  
 
1. Valg af dirigent 
Advokat Mogens Vinther blev valg til dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
2. Bestyrelsens beretning v/kasserer Keld Vestergaard 
Keld aflagde på bestyrelsens vegne beretning for 2015/2016 og rundede flere 
forskellige ting, bl.a. 
 

• Tak til de fremmødte EEU, Pressen, politikkerne 
• I foråret bød vi velkommen til færdselsstyrelsen, der flyttede til Ribe. 
• Handlen i Ribe klarer sig godt og gadebilledet er ikke præget af lukkede 

butikker, som i andre byer på Ribes størrelse. 
• Turismen fylder mere og mere og de mange målrettede events er med til 

at give den gode oplevelse. Vi vil gerne være der for de omkringliggende 
byer, hvor butiksdøden præger. 

• Omfartsvejen og den nye vippebro. 
• Fremtiden byder på øget konkurrence både fra Broen i Esbjerg og ikke 

mindst internethandlen, hvor kunderne kan købe varerne billigere på 
udenlandske sider. 

• Ribe Handel foreslog salg af bygninger på Ribelund og kom sammen med 
Ribe Byforum med forslag om, at de grønne områder på Ribelund kædes 
sammen Vedels Anlæg og gøres til Danmarks største familie- og 
naturlegeplads. 

• Tiltrækning af flere udenlandske vielser i samarbejde med VisitRibe og 
Esbjerg Kommune. Vi kan allerede nu se en stigning og vi er endnu ikke 
færdige med tiltagene. 

• Samarbejde er vigtigt. Specielt med skoler som Ribe Handelsgymnasium 
og Katedralskolen, hvor det er vigtigt at vi støtter op, så de unge ikke 
søger andre steder hen.  

• Vi er med til at sætte fingeraftryk mange steder, bl.a. Esbjerg 
Erhvervsudvikling, Ribe Fælles Markedsføring, Ribe Byforum, 
Bestyrelserne på Ribe Katedralskole og Ribe Handelsgymnasium og ikke 
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mindst i løbende dialog med Esbjerg Kommune og Esbjerg 
Erhvervsudvikling. Det er vigtigt, at vi deltager aktivt og bruger 
hinanden. 

• Om to uger står de nye digitale bypyloner og tak til kommunen for dem. 
• Tak til alle. 

 
 
Kommentarer til beretningen: 
Beretningen blev godkendt uden kommenterer. 
 
3. Fremlæggelse af årsregnskab v/revisor Michael Grossbøll 
Revisor Michael Grossbøll uddelte og gennemgik foreningens årsregnskab for 
01.01.2015/30.06.2016. 
 
Ole Lauritzen, Ribe Ugeavis: Vægterrundgang på kr. 30.000. Hvad forestiller I 
jer der fremadrettet?  
Keld: Vi har besluttet at vi støtter op med kr. 15.000 pr år. De 30.000 er for to 
år. 
 
Herik Vej Kastrupsen: VisitRibe har overtaget vægtergerningen fra Gammelt 
Præg. VisitRibe bidrager med kr 15.000, Esbjerg Kommune kr. 30.000, 
Gammelt Præg med kr. 30.000, Ribe Handelsstandsforening kr. 15.000 og 
Håndværkerforeningen med Kr. 5.000 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Ole Lauritzen, Ribe Ugeavis: Vedr. Forlig på kr. 300.000. Hvor stort var 
udeståendet?? 
Keld: Ca. 700.000 hvoraf grundstolen var ca. 500.000. Advokaten rådede os til 
at tage imod, da vi nok ellers aldrig ville se nogle penge. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger 
 
4. Fastsættelse af kontingent v/Henrik Skjønnemand 
Vi foreslår uændret kontingent. 
Forslaget blev vedtaget uden kommentarer. 
  
Budget 2016/2017 v/Keld Vestergaard  
Keld gennemgik det kommende års budget. 
Budgettet blev taget til efterretning uden kommentarer. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
    - Åbningstider 2017 (v/bestyrelsen) 
 
Henrik Skjønnemann gennemgik de indkomne forslag og stemmesedlerne 
 
Gurli Thøgersen, Idebutikken: Har vi ikke stemt om at der skal være udsalg den 4/1.2017? 
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Henrik Skjønnemand: Nej, det har vi ikke og der er ikke kommet andre forslag ind. Derfor 
kun den ene mulighed. 
Gurli Thøgersen, Idebutikken: Hvad hvis vi stemmer nej? 
Henrik Skjønnemand: Så kommer der ingen annoncen på forsiden af Ribe Ugeavis og vi 
holder hver især udsalg når det passer os. 

 
Indlæg af Jens Philipsen: 
Henrik Skjønnemand bød velkommen til Jens Philipsen: Jens og Gudrun kom 
for 30 år siden til et vandrehjem og rejser nu fra et Danhostel. De gjorde Ribe 
Vandrehjem til et af Danmarks bedste Danhostels. Jens vil nu fortælle lidt om, 
hvad pulsen er på turismen nu. 
 
Et kort uddrag af indlægget: 
 
Jens har spurgt, hvad hans gæster kan lide ved Ribe som Handelsby og hvad 
han ser som styrken: 
 
Enkelte af Jens guldkorn: 
+ Gode specialbutikker 
+ Mange restauranter og Ribe Bryghus 
 
Det har været et godt turistår. Gæsterne er overraskede over alt, hvad der 
sker i byen. Byen lever også efter butikkernes lukketid. 
 
Vigtigt at vi har udvalg til alle aldre. Vi skal turde stile krav om, hvilken slags 
butikker, vi mangler. 
 
Vedr. konkurrencen fra Broen. Det er vigtigt, at vi slår på at vi har alle vore 
specialbutikker.  
 
Specialprodukter sælger og de passer til Ribe. 
 
Henrik Skjønnemand, Guldsmedjen: Ribe uret sælger i gennemsnit 1 ur pr. dag 
og har gjort det i to år. 
Anne Grethe Christensen, Sara Sko og Tasker: Vi laver tørklæder med Ribe 
motiver og de sælger godt. 
Karsten Rieder, EEU: Husk, der kommer ikke 70 nye forretninger til Broen i 
Esbjerg, det er nuværende butikker, der flytter fra andre lokationer i Esbjerg. 
Hold fast i det, der er unikt for Ribe. Alle specialbutikkerne. 
Inge Jensen, Moxi: Vi er unikke med vores specialbutikker. Det hører vi også 
fra vores kunder. Vi skal yde service, så skal de nok komme igen. De vil ikke 
have konceptbutikkerne, hvor de ikke får samme service og brede udvalg. 
 
Jens Philipsen: Samarbejde og service. Det vil være en god ide at udvikle 
servicekurser til de unge mennesker i butikkerne. Hvad virker og hvorfor?  
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Året ripenser: 
 
Efter indlægget udnævner Henrik Skjønnemand Jens Philipsen til ”Årets 
Ripenser”, en pris som RHF har uddelt 11 gange før. 
Begrundelse: 8900 resultater ved en Google søgning på navnet: Det siger 
noget om aktiviteten. Har været med til at sætte Ribe på landkortet og beriget 
byen. 
Jens Philipsen: Den skal deles med Gudrun, som er mediehajen og den 
ihærdige på de digitale medier. 
 
 
 
 

Stemmeseddel 2017  

AKTIVITETER 2017  
   

JA NEJ 

JAN: Vinter udsalg  
  

Onsdag d. 4/1 10-17.30  17 - Ja     1 

 
APRIL: Happy days 

Lørdag. 1/4 10-14.00  18 -Ja  0 

      
Familie and Friends (Onsdag i Påsken) 

Onsdag 12/4 10-20.00  9 10 - Nej 

    
MAJ: Vikinge marked 

Lørdag 6/5 10-14.00 18 - Ja   0   

 
JUNI: By Night  

Fredag den 2/6  10-23.00  17 - Ja 0 

Udsalg 
   

 
Onsdag d. 28/6  10-17.30  17 - Ja 1 

JULI : 
Maritim marked 1/7 + Jazz + Dyreskue     ( TIL 

ORIENTERING)  

Søndags åben d. 23/7 30/7  6/8 13/8 10-15.00  6 12 -Nej   

 
SEP: Vinfestival 

Fredag d. 1/9 10-21   og Lørdag 2/9 10-14 –  

Valgt ved efterfølgende håndsoprækning med 10 for 

og 8 imod.  9 5    

ELLER 
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Fredag d. 1/9 10-21  og Lørdag d. 2/9 10-16  9 - Nej 8   

 
10-14 er valgt ind ved håndsoprækning 
 

Søndag efter vinfest (Rued Langgaard) 10-15.00  6 11 -Nej   

OKT: Høst marked 

Lørdag d. 30/9 kl. 10-16 og Søndag 1/10 kl. 10-15  16 - Ja 2   

NOV: Handel med holdning 
 

Fredag d.3/11 kl. 10-17.30 og Lørdag d. 4/11 kl. 10-14 
 

17 - Ja 1   

  
Black Friday 24/11 10-21.00  17 - Ja 2   

 
DEC: Peters Jul (1/12-23/12 2017) 

 Lørdage og Søndage 10.00-16.00  12 - Ja  5   

ELLER 

Lørdage og Søndage 10.00-15.00  7 8 - Nej   

 
 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 
Følgende var på valg: 

• Keld Vestergaard, MR, Frôken og Klunz: ønsker genvalg 
• Connie Hansen, Skoringen: ønsker genvalg 
• Bo Maimburg, Ribe Ugeavis: ønsker genvalg 
• Susanne Nielsen, Ribe Farvecenter: ønsker ikke genvalg 

 
 
Keld Vestergaard, Connie Hansen og Bo Maimburg blev alle genvalgt. 
 
Derudover blev nedenstående nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
valgt:  
 
Bestyrelsesmedlem: Sune Holm Johansen, Jyske Bank 
Suppleant: Finn Rasmussen, Louis Nielsen 
Der blev kun valgt en suppleant 
 
Der vælges kun en suppleant for det kommende år. 
 
Den nye bestyrelse består af: 
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Keld Vestergaard, MR, Klunz og Frøken 
Connie Hansen, Skoringen 
Henrik Skjønnemann, Guld Smedjen i Ribe 
Bo Maimburg, Ribe Ugeavis 
Ketty Sørensen, Frandsen 
Poul Anker Nielsen, Café Quedens 
Mads Nørbo Mikkelsen, føtex  
Peter Lauritzen, Kvickly 
Sune Holm Johansen, Jyske Bank 
 
7. Valg af revisor 
Bestyrelsen forslog Michael Grossbøl, Deloitte, som blev valgt.  
 
8. Eventuelt 
 
Niels Frederiksen: På vegne af lokalrådet Ribe Midt vil jeg gerne takke for 
invitationen. Vi har fået et godt samarbejde i gang med Ribe 
Handelsstandsforening. I år havde vi et møde med Rine Handelsstandsforening 
inden det årlige møde med kommunen. 
Vedr. klapbroen: Der var møde i går i sejlklubben, hvor der var fuld opbakning 
til klapbroen. Vi tror i lokalrådet, at det kan skubbe gang i Skibbro projektet og 
måske også Ribe å projektet og dermed give endnu flere turister.  
Vi bakker op om det tætte samarbejde. 
Vi har 10 års jubilæum til årets Emil og der kommer også turister, der booker 
ferie ind til den slags. 
Vi understøtter gerne fra Lokalrådet side. 
 
Karsten Rieder, EEU: Kort servicemeddelelse vedr. Peters Juletræf. Det er i år 
den 8. december kl. 18.00. 
 
Flemming Rasmussen: Ros til bestyrelsen for det flotte regnskabs resultat. 
Dejligt at få lukket gavekortsagen og ikke mindst få betalt den røde tråd Der er 
nu plads til de vilde tanker om udvikling. Tak for et godt resultat. 
 
Mogens Vinther: Ros til bestyrelsen for at få god debat omkring åbningstider, 
så det ikke trækker i langdrag og skaber uenighed. 
Så er generalforsamlingen officielt slut. Tak for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.15. 
 
Punkt til næste møde: Konstituering og opfølgning på Generalforsamlingen på 

næste møde. 

 


