J. P. JACOBSEN SELSKABET
Thisted Museum  Jernbanegade 4  7700 Thisted  Tlf. 9792 0577
e-mail: svend@thistedmuseum.dk

7. marts 2016.

TIL SELSKABETS MEDLEMMER!
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 7. april kl. 17.00 på Thisted
Museum. Vi mødes i museets nye ejendom, Jernbanegade 6.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Beretning for selskabets virksomhed i 2015.
Fremlæggelse af regnskab for 2015.
Valg til bestyrelse.
På valg er Poul Bangsgaard, Jørgen Miltersen, Knud Sørensen og Svend Sørensen.
Valg af revisor.
Niels Vase er på valg.
Fastsættelse af medlemskontingent for 2016.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres et par stykker smørrebrød. Af hensyn til indkøb af smørrebrød
vil vi gerne have tilmelding til spisningen.

Foredrag 19.30
Kl. 19.30 afholdes i Jernbanegade 6 et offentligt foredrag sammen med Folkeuniversitetet.
Foredragsholderen er Gry Hedin, der er museumsinspektør ved Faaborg Museum. Hun viser
billeder og fortæller om udstillingen "J. P. Jacobsen og tidens danske kunst".

Ny biografi
Denne indkaldelse til generalforsamling ledsages af Jacobseniana nummer 10 samt en ny bibliografi
udarbejdet af Aage Jørgensen. Den passer i format ind på boghylden ved siden af Erik Falsigs
bibliografi fra 1990.
Med venlig hilsen

Svend Sørensen

Generalforsamling d. 7.4.2016.

J.P. Jacobsen Selskabet afholdt ordinær generalforsamling d. 7.4. 2016 i museets lokale,
Jernbanegade 6, Thisted.
Ca. 25 var fremmødte.
1. Ib Nord Nielsen valgt til dirigent
2. Formand Svend Sørensen aflagde beretning. Beretningen godkendtes og er vedlagt som
bilag.
3. Kasserer Jytte Nielsen fremlagde årsregnskab. Regnskabet godkendtes og er vedlagt som
bilag.
4. På valg til bestyrelsen var Poul Bangsgaard, Jørgen Miltersen, Knud Sørensen og Svend
Sørensen. Alle blev genvalgt.
5. Niels Vase på valg som revisor og genvalgt.
6. Medlemskontingentet blev fastsat til samme som sidste år.
7. Ingen indkomne forslag
8. Evt.
a. Lysthuset ved Kystvejen er nu renoveret udvendigt. Svend Sørensen og Else Bisgaard
arbejder på en løsning, så der inde i huset vil være et blikfang. Desuden sættes en
infotavle op ved huset.
b. Diskussion om udsmykningen i gadebelægningen på det lille torv ved Jacobsens hus.
Er det en god ide at digtet ”Irmelin Rose” hér er nedfældet i gaden. Problemet er, at
man skal gå baglæns (!) for at læse digtet i sin helhed – og at linjerne er lagt med så
stor afstand, at man ikke får en digterisk og kunstnerisk oplevelse ved at læse digtet
”i gaden”. På den anden side er netop en sådan visualisering af digtet tænkt som en
anden form for kunstnerisk oplevelse end at læse digte i en bog eller på et papir. En
sådan udsmykning kan måske vække nysgerrigheden for den forbipasserende eller
fungere som ansporing til at gå på opdagelse og ”lege” med litteraturen i
byrummet. I mange byer er der nedfældet tekster i gaden eller på murene – som en
del af byens udsmykning.
c. Der blev takket for udgivelsen af Aage Jørgensens nye bibliografi: Jens Peter Jacobsen
bibliografi. Litteraturhenvisninger 1967-2015 ved Aage Jørgensen. Udgivet af J.P.
Jacobsen Selskabet og Museum Thy 2016
Efter generalforsamlingen var der offentligt foredrag ved Gry Hedin, Faaborg Museum; et
billedforedrag om den kommende udstilling ”J.P. Jacobsen og kunsten”. Foredraget fyldte salen
med ca. 50 deltagere.
Vildsund 17.4.2016 Else Bisgaard

