
Årsberetning 2005-2006 

Generalforsamlingen d. 7. april 2005 blev afholdt på Thisted Museum med Ib Nord Nielsen som
dirigent. Søren Sørensen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Jørn Erslev
Andersen, Århus Universitet. Jytte Nielsen og Else Bisgaard blev genvalgt. Frits Tei genvalgtes som
revisor, og årskontingentet blev fastholdt på 100 kr. Regnskabet blev gennemgået af  kasserer Jytte
Nielsen og godkendt. Bestyrelsens indsigelse mod udformningen af  det nye storcenter blev læst op af
Else Bisgaard og derefter diskuteret.

Efter generalforsamlingen fik vi et stykke smørrebrød og en god snak. Kl. 19.30 var der foredrag med
Mogens Pahuus, Aalborg Universitet, der fortalte om personernes forvandling i J. P. Jacobsens
forfatterskab.

Bestyrelsen konstituerede sig d. 23. juni med Svend Sørensen som formand, Jørgen Miltersen som
næstformand, Jytte Nielsen som kasserer og Else Bisgaard som sekretær. Efter bestyrelsesmødet blev
der afhold et lille pressemøde, hvor Selskabets folder "J. P. Jacobsen minder" blev præsenteret.

Årets mest betydningsfulde begivenhed var et idémøde, der blev afholdt hos Else Bisgaard lørdag d. 19.
november. Selskabets bestyrelse og Afdeling f. Litteraturhistorie ved Århus Universitet havde sat
hinanden stævne. Jørn Erslev Andersen repræsenterede såvel bestyrelsen som universitetet, der desuden
havde Jens Lohfert som repræsentant. Mødets formål var at udveksle og drøfte ideer til et samarbejde
mellem Selskabet og forskerverdenen, udvidelse af  Selskabets hjemmesideaktiviteter samt en ny
skriftserie.

Resultatet blev meget konstruktivt. Principperne for en skriftserien blev diskuteret, og det blev
besluttet, at det første nummer lanceres ved generalforsamlingen i 2006. Jørn Erslev Andersen påtog
sig at få en hjemmeside stablet på benene, og dette arbejde skrider planmæssigt frem.

Med Else Bisgaard som studiekredsleder var der sammen med Thisted Frie Oplysningsforbund planlagt
fem studiekredsaftener i begyndelsen af  2006. Studiekredsen måtte aflyses, fordi Else Bisgaard skulle på
hospitalet, men det er planen at fortsætte studiekredsen næste år. En anden aflysning ramte en
LITTERA-TUR til København med Jacobsen som omdrejningspunkt. Jytte

Nielsen og Else Bisgaard havde fastlagt et spændende program, men desværre var der for få tilmeldte.
Bestyrelsen har desuden diskuteret afholdelse af  et J.P. Jacobsen-seminar; Knud Sørensen har foretaget
nogle sonderinger, men intet er endnu fastlagt.

Selskabet har modtaget Susanne V. Knudsens bog "Krystallisationer", der bærer undertitlen "J. P.
Jacobsen, en moderne mandsforfatter". Forfatteren er medlem af  Selskabet og stammer i øvrigt fra
Thy.
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