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Årsberetning 2020-2021 
 
Årets generalforsamling d. 7.4. 2020 blev udskudt på grund af corona-situationen. Den smukke 
tradition med at sætte roser på Jacobsens grav på hans fødselsdag blev dog gennemført takket 
være et generøst medlem. I stedet blev generalforsamling afholdt torsdag d. 8. oktober 2020 kl. 
16 i Museum Thys lokale, Jernbanegade nr. 6. Der var intet offentligt foredrag, men Else 
Bisgaard causerede over “Pesten i Bergamo”, og det gav anledning til flere indlæg.  

Generalforsamlingen valgte Ib Nord Nielsen som ordstyrer. Formanden oplæste 
årsberetningen, som blev godkendt af forsamlingen. Regnskab blev ligeledes fremlagt af 
kassereren og godkendt. På valg til bestyrelsen var Poul Bangsgaard, Svend Sørensen, Ib Nord 
Nielsen og Knud Sørensen. Alle stillede op til genvalg, og alle blev genvalgt. Niels Vase blev 
genvalgt som revisor. 

Kontingentet blev behandlet som efterretningssag. På generalforsamling i 2019 blev der 
vedtaget en kontingentforhøjelse til 200 kr. pr. medlem. Da generalforsamlingen i 2020 måtte 
udskydes, havde Selskabet således opkrævet forhøjet kontingent uden godkendelse fra 
generalforsamlingen. Denne disposition blev godkendt af forsamlingen uden protester. 

Under eventuelt blev der udtalt mindeord over Lis Lykke Kloster, der i mange år var medlem 
af J. P. Jacobsen Selskabet, og som har betænkt Selskabet i sit testamente. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Svend Sørensen, 
næstformand: Ib Nord Nielsen, kasserer, Jytte Nielsen, sekretær: Else Bisgaard; øvrige 
medlemmer: Jørn Erslev Andersen, Poul Bangsgaard og Knud Sørensen. 

En studiekreds i samarbejde med Museum Thy og Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO) 
under overskriften ”Personlige læsninger i Jacobsens forfatterskab” måtte aflyses i begyndelses 
af 2021. Det tilstræber at få studiekredsen i gang i 2022. 

Dy Plambecks foredrag om romanen ”Til min søster” er blevet udsat et par gange efter ønske 
fra Dy Plambeck. Lige nu satser vi på, at foredraget kan afvikles i forbindelse med 
generalforsamlingen i 2022. 

For første gang i Selskabets historie blev der afviklet et virtuelt bestyrelsesmøde den 4. 
februar 2021. Under mødet oplyste Jytte Nielsen, at der var udbetalt arveforskud efter Lis 
Kloster, og der blev taget hul på en snak om anvendelsen af de mange penge. Knud Sørensen 
glædede sig over aktivitetsniveauet Selskabet. 

Den 4. september havde Thisted besøg af Statens Kunstfonds litteraturudvalg, der har Jens 
Smærup som formand. Udvalget havde inviteret en række oversættere til en rundtur i 
limfjordsområdet, og det var et større selskab på omkring 40, som fik en rundvisning af J. P. 
Jacobsen Selskabets formand, der isæt fortalte om J. P. Jacobsens tilknytning til Thisted. 

Thisted den 12. september 2021 
Svend Sørensen 

 


