Årsberetning 2010-2011
Generalforsamlingen d. 7. april 2010 blev afholdt på Thisted Museum med Ib
Nord Nielsen som dirigent. Årsberetningen og regnskabet godkendtes af
generalforsamlingen. På valg til bestyrelse var Poul Bangsgaard, Jørgen Miltersen,
Knud Sørensen og Svend Sørensen, og de blev alle genvalgt. Som revisor var der
genvalg af Poul Jensen. Efter forslag fra flere medlemmer vedtog
generalforsamlingen at hæve medlemskontingent for 2010 til 150 kr.
Under eventuelt redegjorde Erland Knudssøn Madsen for sit projekt om at
opstille ”siddeskulp-turer” i Næstrup og Hanstholm. Skulpturerne var inspireret af
to Jacobsen-arabesker, og projektet havde fået støtte fra en pulje under Port 2010,
en kunstfestival der skulle løbe af stabelen i Nordjylland i efteråret 2010.
Efterfølgende har Erland K. Madsen beskrevet projektet i en artikel i Jacobseniana
5.
25 deltog i generalforsamlingen, der sluttede med uddeling af Jacobseniana 4.
Herefter var der tid til at nyde et stykke smørrebrød, inden forsamlingen sluttede
sig til det offentlige foredrag ”Fornyeren J. P. Jacobsen”, som afholdtes sammen
med Folkeuniversitetet. 35 overværede Anker Gemzøes engagerede foredrag, der
handlede om de mest fornyende og udfordrende sider af J. P. Jacobsens
forfatterskab – med særlig vægt på digtene og romanen Niels Lyhne.
Anker Gemzøes foredrag fik følger. Redaktionen af Jacobseniana opfordrede
ham til at bearbejde foredraget til en artikel i tidsskriftet. Han tog udfordringen op,
og resultatet kan ses i Jacobseniana 5, der blev udsendt til medlemmerne i
begyndelsen af marts 2011. ‑ Tidsskriftet savner i øvrigt en sponsor til de
kommende numre.
Fra bestyrelsen har Else Bisgaard, Jytte Nielsen og Svend Sørensen haft møder
med Bjarne Karlsen, der har det kommunale ansvar for de grønne områder i
Thisted. Vi har aftalt en synliggørelse af J. P. Jacobsens barndomshjem, hvor der
opsættes en informationstale, og hvor de bageste hjørner af huset markeres i
terrænet. Økonomien er ikke helt på plads, men vi håber, at projektet kan
realiseres inden sommerferien.
I begyndelsen af 2011 afviklede Selskabet sammen med Thisted Frie
Oplysningsforbund den femte studiekreds, der denne gang havde fokus på
kvinderne i J. P. Jacobsens forfatterskab. Det blev igen en vellykket studiekreds

med ca. 25 deltagere og Else Bisgaard som leder. Det er dejligt, at der kommer
nye til, og at der er en kerne, som vender tilbage gang på gang.
Selskabet har modtaget tidsskriftet Apparatur nr. 23, der med museets
tilladelse bringer to af Jacobsens tegninger. Vi har også fået tilsendt en CD, hvor
Ole Lemmeke læser Pesten i Bergamo.
En hovedopgave for bestyrelsen har været at arrangere en rejse til Rom for
medlemmerne. 25 har tilmeldt sig rejsen, der finder sted 15.-20. april. Som
rejseleder har vi allieret os med Steen Neergaard, der i Jacobseniana 4 skrev
artiklen ”J. P. Jacobsen og Skandinavisk Forening i Rom”. I aften kl. 19.30 holder
han her på museet et foredrag om J. P. Jacobsens og andre danske kunstneres
fodspor i Rom. Jeg vil slutte med at takke de fremmødte – det er dejligt, at så
mange trofast møder op til generalforsamling hvert år.
Thisted d. 7. april 2011
Svend Sørensen

