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Kære bestyrelse, kære medlemmer. 

Tak til alle I der er kommet.  

Velkommen til EEU, turismerepræsentanter, politikere og presse. 

Vi er her for at lave den bedste platform for Ribes Handelsliv.  

Formentlig er det første gang nogensinde, at en så lille by, på så kort tid, får så 
mange ærestitler som Ribe og omegn har fået det: 
  
Det amerikanske Hipsters Magasin Vice, et fremrgende ungdomsmagasin , fortalte i 
sensommerenen flot artikel om,  hvorledes de der har lyst, bare kan gå ud på 
Vadehavet, og spise østers. Helt gratis. 
Ikke nok med det. 
 
- Vi fik Unescos Verdensarvstitel for Vadehavet,  
- Vi Modtog Titlen som Europas smukkeste lille by,  
- Lonely Planet - Et verdens-rejsemagasins placering af Ribe som et af de ti vigtigste 
europæiske  rejsemål, 
 og Domkirken fik igen Michelin stjerner . 
 
Alt sammen ubetalelig omtale, der rettede focus imod Ribe, 
  
Og forleden, fik vi  som endnu en appelsin i turbanen, en ny kåring.   
Ribe er den fineste kystnære by i Danmark, valgt blandt 31 byer, og ikke nok med 
det.  
 
Går man ind i materien, og nærlæser, vil man se at vi har endnu en grund til at 
vigte os. – Af de 31 byer der er vejet og målt, ligger Ribes betjening og 
kundeservice på en fornem førsteplads.   
Det er jer, her i salen og jeres medarbejdere der er skyld i det. 
 
Oven i det kunne vi sådan tænke os, at vi som gave til hinanden, fik skabt et 
logo, som vi alle kan bruge på mails, på breve, og på posters og foldere, så vi 
sammen kan delagtiggøre endnu flere i vor fantastiske verden. Det skal 
fortælles. Det er det værd. 
 
  
Vi har al mulig grund til at være stolte, og til at ønske hinanden tillykke.  For det var 
jo det vi ønskede os, da vi i Handelsstandsforeningen iværksatte sidste års rundture 
med Ribes Guider. Medlemmer og medarbejdere skal være dygtigere, og forstå 
kunsten at være værter for byens gæster.  



Vi vil lave flere af disse dannelsesrejser i egen by, så vi bliver bedre storytellers. 
 
Sådan skal vi se os selv, og sådan fastholder vi vore kunder og gæster. 
 
 
 
  
 
 
 
Ribe fik fondspenge. Rigtig Mange.  
Vi fik til en ny domkirkeplads. - Vi fik til ombygningen af Kunstmuseet. – Og til den 
kapelanbygning der skal være med til at indramme kirkepladsen.  
 
Vi fik til et nyt monument som i år rejses i Domkirkegraven, så vi ikke glemmer, at 
det var herfra at Ansgar, Nordens Apostel, kom og udbredte en helt ny kultur og tro, 
som bredte sig til hele Nordeuropa..  
  
Hvor er det dejligt at Folk vil os det godt. 
  
Og vi fik for resten også midler til et helt nyt vadehavs-oplevelsescenter i Vester 
Vedsted.  
Vi siger herfra tak til alle der gav til projekterne, og til de der søgte pengene……. 
 
 Igen oplevelsessteder der trækker turister til, og som I skal trække til forretningerne 
og så vi kan sikre den udvikling der er i gang.  
I skal udfordre jeres kreativitet.  
Vi har fået et nyt Torv omkring Domkirken.  
Det skal i gang- Torvet skal leve. Der skal sættes nye ting i gang . Nye typer 
markeder, koncerter, udstillinger, noget der drager folk til Ribe.  
Opgaven står åben for alle. 
 

Forud for generalsforsamlingen i 2014 havde der været en betydelig mediefocus, på 
baggrund af en påstand om at vi havde for mange tomme forretningslokaler i Ribes 
midtby.  frygten for at få tilstande, som den man kender i byer af vores egen 
størrelse bredtete sig. Men heldigvis varer der ikke hold i påstanden. Til gengæld har 
Esbjerg kommune  gennem længere tid været positive overfor at butikslokaler i 
Ribes sidegader kan omdannes til boligformål.-   

Det er i pagt med Ribe Handels visioner, og giver mulighed for at  få flere tilflyttere 
til at slå sig ned i Ribe. 

Heldigvis blev angsten for de lukkede butikkers  ”Sorte Øjne” vendt til noget positivt, 
og de fleste tomme var hurtigt genudlejede.  



Debatten skabte positiv focus på muligheder, og i forbindelse med den, opstod det 
nyt debatforum, Ribeboardet, hvor mangen et problem er drøftet, så vi kan være på 
forkant med fremtiden.  

Udspillet til dannelsen af Ribe Boardet kom fra EEU. Tom Nielsen og  Kristian Bendix 
lagde de første sten til Ribe-Boardet og grundlagde det meget åbne forum, hvor alt 
vedrørende Ribe og udvikling kan drøftes. 

I øjeblikket er Handel engageret i det vigtige emne bosættelse, og vi arbejder bl.a. 
på at få genskabt det gamle velkomst- og servicemagasin Velkommen til Ribe.  

Vort udgangspunkt er at der bl.a via vor bosættelsespolitik skal tilbydes vor 
kommunes nye borgere mulighed for at bo i Ribe. De skal præsenteres for byen, og 
lære den at kende, og vide at vi er Nordens Ældste by, med det moderne liv i 
husene, og storbyen Esbjerg i baghaven. 

Ribe har et unikt Brand, et af de fineste i Danmark. Det gør det nemmere at rette 
fokus imod dette at bo i Ribe og at arbejde i Esbjerg Kommune. 

Fra Ribe er der ca. 25 minutters transport til de store arbejdspladser i Esbjerg.   Den 
samme tid, som det tager at køre fra Hjerting, og fra Esbjergs andre forstæder, at nå 
frem til arbejdspladserne i Esbjergs Centrum. Esbjerg kommune har efterlyst gode 
attraktive byggegrunde, og nogle af de smukkeste ligger her, tæt på bymidten, midt i 
et kæmpe parkområde.-  Vi taler om Ribelund. Der står store tomme bygninger til 
salg, Bygninger der kan omdannes til boliger til kommunens kommende borgere.  

De er ifølge kommuneplanen hensat til brug for administration, og vi er i øjeblikket i 
samtale med politikere og med embedsfolk som ser positivt på ideen. Vi får næppe 
brug for administrations bygninger. Den tid er forbi. 

Vi har været i dialog med kommunen om udvikling og forskønnelse af Moltkes Alle, 
og der er givet positive signaler, som vi håber at få sat datoer på. Vi har peget på 
betydningen af at få lavet en tilkørselsmulighed, så man kan komme ind på Alleen 
fra begge ender, og ikke som nu, hvor der kun er tilgang fra bysiden. 

Senest har vort julebelysningsudvalg , sammen med flere andre Ribe-borger-
organisationer og udpegede medlemmer fra Teknisk forvaltning deltaget i udvikling 
et nyt julebelysningskoncept. 

 Kommunen har bedt om at være med i udviklingen af et smukkere og mere 
spændende lysprojekt, og vi er blevet lovet, engang, heri februar måned , at få et 
udspil, der kan arbejdes videre på.  

Vi agter at binde Teknisk udvalgsformand John Snedker op på et økonomisk tilsagn 
fra borgermødet på Brorsonsminde i 2014. - Lad os håbe at han ikke har brugt de 2-
300 tusinde kroner han dengang lovede ripenserne til julebelysning til nye 
strandparker i nabobyen. 



Vi arbejder for bedre P-forhold. Og har talt med Kronborg om det, og vi har igen talt 
om efterlyst bedre toiletforhold i bymidten, og har bedt om at intet nedlægges før 
man har skabt rammer for det det nye.  

I løbet af året har der været rejst et medlemskrav at få lov til at holde åbent på 
helligdage.  - Vi skulle have den samme status som en række sommer-og havnebyer. 
Et par møder med jurister og det kommunale embedsværk , skød tanken ned,  for 
loven er ændret. - De byer der allerede havde tilladelserne, beholder muligheden, 
men vi øvrige fik i forbindelse med liberaliseringen af lukkeloven andre goder. Bl.a. 
den mulighed, at vi, hvis vi har lyst, kan stå op om natten, og sælge sommerhatte og 
gummirøjsere.  

Den liberalisering af lukkeloven gav en række fordele til de større forretninger, men 
gav de små, og endnu mindre forretninger, med få medarbejdere, nogle tunge 
klodser om benene.  

Vi holdt et vigtigt velbesøgt møde med politiet om hvorledes vi skal takle butikstyve.  

Og vi spurgte: Er det rimeligt at butiksejere i små og mindre forretninger skal lege 
politi, og lave civil arrestation af tyveknægte, mens man registrerer og udfylder et 
anmeldesespapir på nettet. Niks, selvfølgelig ikke . Selv formanden for folketingets 
retsudvalg udtrykte harme og forundringe over forvaltningen af loven.  

Vi har skrevet til hende og bedt om hjælp. – I ventetiden er vi enige med politiet om 
at tyveknægtene anmeldes, hver gang, for om ikke andet kan statestikkerne hjælpe 
politiet med at få flere medarbejdere tilbage på stationerne. 

Et af de væsentlige initiativer i forgangne år har været de 
postnummerundersøgelser vi har foretaget.  

De er med til at give klarhed over hvor vore kunder kommer fra, og dermed er de 
med til at pege på de geografiske indsats områder hvor der skal annonceres og laves 
radio og TV. Vi er omgivet af en række små fine byer som er ramte af at at være 
små. Byer der bløder. Dem skal vi invitere indenfor byporten, Vi skal være deres 
plaster. 

Ribe er unik, og borgerne er det, og vi skal løfte opgaverne sammen. 

Husk at Ribe opstod af de historiske vikinge markeder ved Ribe Å.  

Dengang for tusinde år kom der handlende til markederne fra hele den dengang 
kendte verden. Fra Byzans, Romerriget, Frankien og fra hele Norden. Og Vikingerne 
rejste ud, og de så og lærte.  

Der blevdengang,  ligesom i dag talt mange sprog.  Dengang blev der næppe talt 
åbningstider, som vi skal til det om lidt, Og diskuteret om APPernes og 
hjemmesiders værdi. – Og vi er for resten ved at få vores lavet om, og forbedret.  



Vi har opfordret Turistchefen til et tæt samarbejde om APPerne og om 
hjemmesider.  Vi har så mange fælles interesser, at det burde være naturligt at vi vi 
kunne dele, vi er til for hinanden, og vi skal står side ved side, som i altid tidligere 
har kunnet det. Der bør være en grænse for hvor mange Ribe Apps des skal vælges 
iblandt. 

Men man har i sikkerhed siddt i vikingeskibene og  talt om holdt man sammen skulle 
man nok sejre,  hvis man løftede i flok, mens man roede mod nye mål, akkurat som 
som nu, 1000 år senere. 

Kære medlemmer . Vi prøver i bestyrelsen at gøre vort bedste, og vi håber at vi 
opfylder jeres forventninger. 

I er velkomne til at stille spørgsmål til formandsberetningenT Tak fordi I har valgt os. 

Vi har et godt team arbejde, og stoler I på os, tager vi alle gerne endnu en periode.  


