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Årsberetning 2006-2007
Generalforsamlingen d. 7. april 2006 blev afholdt på Thisted Museum med Ib Nord Nielsen
som dirigent. Svend Sørensen, Jørgen Miltersen, Poul Bangsgaard og Knud Sørensen var på
valg og blev alle genvalgt. Poul Jensen genvalgtes som revisor, og medlemskontingentet
blev fastsat uændret til 100 kr. om året.
I forlængelse af generalforsamlingen præsenterede Jørn Erslev Andersen skriftserien
Jacobseniana - Skrifter fra J. P. Jacobsen Selskabet, nr. 1. Skriftserien redigeres af Jørn
Erslev Andersen og Else Bisgaard og er resultatet af et samarbejde mellem Afdeling for
Litteraturhistorie, Institut for Æstetiske Fag, Århus Universitet og J. P. Jacobsen Selskabet.
Skriftet vil være gratis for Selskabets medlemmer samt kunne købes bl.a. på Thisted
Museum. Pris for ikke-medlemmer vil være 30 kr. Skriftserien tilbydes bl.a. biblioteker og
andre relevante steder. Trykning af nr. 1 beløb sig til ca. 5.000 kr., men første gang var der
visse engangsudgifter, så de følgende numre forventes at blive lidt billigere. Thisted
Forsikring har senere givet tilsagn om at sponsorere de første fire numre. Tak for det!
Et andet resultat af ovennævnte samarbejde er en ny hjemmeside, der kan besøges på
adressen: www.jpjacobsen-selskabet.au.dk. Det er besluttet, at det fremover skal være J. P.
Jacobsen Selskabets officielle hjemmeside. I øvrigt er bestyrelsen også enig om at fremme
en ensartet skrivemåde af navnet som J. P. Jacobsen Selskabet, altså uden bindestreg.
Efter generalforsamlingen var der et offentligt foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet. Her fortalte Jørn Erslev Andersen levende og interessant om Jacobsen og
menneskenaturen.
Bestyrelsen konstituerede sig d. 28. april som i forrige periode, dvs. formand: Svend
Sørensen, næstformand: Jørgen Miltersen, kasserer: Jytte Nielsen, sekretær: Else Bisgaard.
Fra bestyrelsen deltog Else Bisgaard i Store Bogdag på Hald Hovedgaard i august, og
hun gjorde den erfaring, at vi også bør deltage i 2007. Hun har desuden arbejdet med
tilrettelæggelsen af Jacobseniana nr. 2, hvor temaet er Jacobsen og musikken.

I årets løb har bestyrelsen arbejdet med at få realiseret en cd-produktion af forestillingen
”Lys over Landet! Er det det vi vil?”, som blev opført to gang i 2002 på Det kgl. Bibliotek
og året efter på Thisted Musikteater. I 2004 var der igen en opførelse på Det kgl. Bibliotek.
Bag forestillingen står vokalensemblet Musica Ficta, der blev dannet i 1996 af komponisten
og dirigenten Bo Holten. Bestyrelsesmedlem Poul Bangsgaard har haft kontakt til Bo Holten, der har lovet at indspille en cd, hvis J. P. Jacobsen Selskabet vil bidrage med 25.000 kr.
Den samlede pris for produktionen vil antageligt beløbe sig til 75.000 kr. Det er nu lykkedes
Selskabet at skaffe de 25.000 kr. + lidt ekstra til uforudsete udgifter. Pengene er givet af
Grethe og Jørgen Bornerups Fond, Viborg Amt og Thisted Kommune. Det er vort håb, at
projektet kan realiseres i 2007.
Der har desuden været arbejdet med et projekt om anlæggelse af en J. P. Jacobsen-have.
Ideen er at anlægge en have med nogle af de planter og blomster, som figurerer i Jacobsens
litteratur. Stadsgartneren og kirkegårdsinspektøren er med på tanken, og der arbejdes seriøst
med planer for en sådan have på den gamle kirkegård.
Der arbejdes desuden med planerne om et seminar. Vi må nok se i øjnene, at det som
tidligere tænkt ikke bliver afviklet i 2007. Til gengæld vil det være en passende måde
at fejre Selskabets 50 års jubilæum i 2008. Seminaret vil rumme et par foredrag, bustur
og et lidt lettere aftenarrangement (f.eks. koncert el. lign.). Der er enighed om, at et
sådant seminar skal give tid også til socialt samvær og mulighed for gode samtaler
om forfatterskabet. En Jacobsen-tur til København er heller ikke blevet til noget, fordi der
var for få tilmeldte til en bus. Vi tænker på at tilbyde programmet i hovedstaden på den
måde, at folk selv må klare rejse og overnatning.
Med Else Bisgaard som studiekredsleder er der sammen med Thisted Frie Oplysningsforbund afholdt fem studiekredsaftener i begyndelsen af 2007. Det er en fortsættelse af
studiekredsen fra for to år siden, men med en del nye deltagere. I denne omgang har
digtene og romanen Fru Marie Grubbe været det centrale. Aftenerne har været præget
af en god blanding af faglige oplæg, samtaler og hyggeligt samvær.
Selskabet samarbejder med Thisted Museum om produktion af en postkortserie med
forskellige Thy-motiver, herunder 1-2 Jacobsen-motiver. Jytte Nielsen arbejder videre
med ideen. I samarbejde med Limfjordsegnens Litteratur Samvirke kan vi i 2007 uddele
en J. P. Jacobsen Pris, som vi har været så heldige at få BG Banks litterære udvalg til at
betale.
Thisted den 24. marts 2007
Svend Sørensen
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Ordinær generalforsamling lørdag d. 24. marts 2007 på VUC, Munkevej 9.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for selskabets virksomhed i 2006.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2006.
4. Valg til bestyrelse.
På valg er Jørn Erslev Andersen, Jytte Nielsen og Else Bisgaard.
5. Valg af revisor.
Frits Tei er på valg.
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2007.
7. Eventuelt.
Referat.
1. Ib Nord Nielsen valgt som dirigent.
2. Selskabets formand, Svend Sørensen, udleverede og gennemgik årsberetningen. Til
indlægget om Jacobseniana 2 redegjorde Jørn Erslev Andersen for, at nr. 2 er blevet
forsinket en del pga. visse tekniske vanskeligheder, og fordi redaktørerne har afventet
prisoverrækkelsen d.24. 3. 2007, som vil bidrage med materiale til skriftet. Jacobseniana 2
ventes at udkomme snarest efter d. 24.3.2007. I øvrigt ingen kommentarer til årsberetningen,
der således blev godkendt.
3. Jytte Nielsen udleverede og gennemgik regnskabet for 2006. Regnskabet blev godkendt.
4. Valg til bestyrelse. På valg var Jytte Nielsen, Jørn Erslev Andersen og Else Bisgaard. Alle
modtog genvalg.
5. Revisor Frits Tei genvalgt.
6. Medlemskontingentet på kr. 100,- pr. medlem fastholdes.
7. Drøftelse af brugen af J.P. Jacobsens navn i forbindelse med det nye centerbyggeri i Thisted
mundede ud i en opfordring fra generalforsamlingen til bestyrelsen om at tage initiativ til et
samarbejde med bygherre og kommune. Det er vigtigt, at alle, både Selskabet, kommune,
center og bygherre, etablerer et samarbejde om at inddrage Jacobsen-navnet på en værdig og
hensigtsmæssig måde i profileringen af Thisted by.
Referent Else Bisgaard

