Referat af generalforsamling i Romselskabet S.P.Q.R., lørdag den 21. marts 2015 på Glyptoteket
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Ad 1 Valg af dirigent og referent
Paul-Anker Lund blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Ingrid Wass blev valgt til referent.
Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2014
Ø Bestyrelsen har afholdt fem bestyrelsesmøder fordelt ud over 2014
Ø Selskabet har fået ny webmaster: Paul-Anker Lund
Iben Bjurner takkes for det store arbejde med oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesiden
Ø Årets nytårshilsen til medlemmerne var Bente Langes bog ”Roms farver”
Der har været afholdt følgende arrangementer:
Ø Temadag ”Rom til alle tider” og generalforsamling på Nationalmuseet 1. marts
Ø I samarbejde med Realdania foredrag af professor Carsten Thau: ”Romersk arkitektur i Danmark” i Bygningskulturens Hus 18. marts
Ø Thorvaldsendag 4. oktober med byvandring, omvisning på Thorvaldsens Museum og foredrag
v/direktør Stig Miss i samarbejde med Thorvaldsens Museum og Historier i byen v/Inge Panduro
Ø Rejsemøde 4. oktober i forbindelse med Thorvaldsenrejsen til Rom
Ø Thorvaldsenrejse til Rom og Olevano i november med bl.a. direktør Stig Miss, Thorvaldsens Museum og
Jytte Keldborg, bestyrelsesmedlem i kunstforeningen i Olevano som guider
Ø Foredragsaften med journalist og forfatter til bogen ”Roma” Simen Ekern, interviewet af Thomas Harder. Arrangementet fandt sted på Det Italienske Kulturinstitut den 19. november
Ø Fotograf Søren Rud åbner sin fotoudstilling ”Rom under fire øjne” på Det Italienske Kulturinstitut den
19. november
Ø Romselskabet holder julereception den 18.december med foredrag af Søren Rud og journalist Poul
Arnedal om bogen og fotoudstillingen ”Rom under fire øjne” efterfulgt af vinsmagning fra Dehlholm Vin
og antipasti.

I år har der allerede være afholdt følgende arrangementer:
Ø 5. januar var der mulighed for at høre et foredrag på Nivaagaards Malerisamling v/kunsthistoriker Jens
Peter Munk i forbindelse med museets udstilling ”Jørgen Roed – under sydlige himmelstrøg”. Nivaagaard ejer hele fem Roed billeder inspireret af hans ophold i Italien og Rom, heriblandt et af hovedværkerne ”Scene fra Villa Borgheses Have i Rom”
Ø 15. februar havde Cinemateket italiensk tema på programmet. Kunsthistoriker Christine Marstrand
holdt et inspirerende foredrag om forbindelseslinjerne mellem renæssancemaleren Caravaggio og den
italienske filminstruktør, digter og samfundsdebattør Pier Paolo Pasolini, efterfulgt af filmen ”Mamma
Roma”. Arrangement sluttede med livlig diskussion af teori og værk samt en skræddersyet italiensk
menu.
Mogens Bang orienterede herefter om de kommende arrangementer:
Ø Rom i Danmark – Sommerseminar. Arrangeret af Panduro- Historier i Byen & Romselskabet SPQR
17. august-21. august 2015
Ø Italienske markedsdage på Thorvaldsens Plads de tre sidste lørdage i august.
Ø I forbindelse med Golden Days afholdes i samarbejde med Thorvaldsens Museum et arrangement fredag den 18. september kl. 16.00 med titlen ”Hvorfor er Bertel Thorvaldsen kulturarv?”. Arkitekt Anna
Maria Indrio, professor, billedhugger Bjørn Nørgaard og museumsdirektør Stig Miss har hver sit bud på,
hvorfor Bertel Thorvaldsen er kulturarv. Er det billedhuggeren, museet eller skulpturerne? Find ud af
hvem der mener hvad og hvorfor til dette debatarrangement.
Ø Foredrag ved Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen og seniorforsker Jette Arneborg om helgenen Lucius. En spændende opdagerfærd mellem norske middelalderkonger, ind i Kongens Kunstkammer og videre til romerske paver, en kirke i Rom og katolske helgener i Roskilde og siden København.
Ø Romrejsen 2015 appellerer til sanserne. Programmet byder på klassiske koncerter, besøg i jazzklubber,
kursus i madlavning, byvandringer og besøg på museer og i kirker. Rejsen er planlagt 6.-13. november.
Ø På grund af at så mange gik forgæves gentages Caravaggio/Pasolini-arrangementet – formentlig på Det
Italienske Kulturinstitut i slutningen af november
Ø Julearrangement evt. på Thorvaldsens Museum
Øvrige aktiviteter:
Ø Søren Rud og Mogens Bang har holdt billedforedrag i Slagelse i september
Ø Selskabet har haft en velbesøgt stand på Thorvaldsens Museums Høstmarked tre lørdage i august
Ø Der er udarbejdet en ny folder
Ø Rabatordning aftalt med en række restauranter i Rom – hvilke fremgår af hjemmesiden
Ø Bogværket ”Rom og Danmark” har fået tilsagn om artikler fra godt 40 forfattere, og der er taget kontakt til en række fonde med ansøgning om støtte til udgivelsen
Ø En rejsekassette med i alt syv guidebøger i pocketformat er ligeledes under udgivelse. Hver bog har sit
eget tema: Antikken, Obeliskerne, Fontænerne, Paladser og Pladser, Kirkerne, Michelangelo, Rafael og
Bernini m.fl. og et (bonusbind) med restauranter. Forfatterne har givet tilsagn og arbejdet med fondsansøgninger er sat i gang.
Ø Der arbejdes fortsat på at bringe Fellini-udstillingen til København
Ø Bestyrelsen arbejder stadig på at etablere et Casa Thorvaldsen i Rom.
Beretningen blev vedtaget med akklamation.
Ad 3. Godkendelse af regnskab
Lena Thorsen fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Nuværende kontingent fastholdes.
Ad 6. Valg af formand, bestyrelse og intern revisor
Ø Formanden Steen Bech ønskede ikke at stille op til posten som formand, blev genvalgt som menigt
medlem og Mogens Bang blev valgt som ny formand
Ø De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt
Ø Suppleanterne Ole Drachmann og Ole Kjær blev genvalgt
Ø Intern revisor: Tue Magnussen
Ø Revisorsuppleant: Iben Bjurner
Bestyrelsen ser efter valget og efterfølgende konstituering således ud:
Formand: Mogens Bang
Næstformand: Ingrid Wass
Kasserer: Lena Nielsen Thorsen
Steen Bech
Christine Marstrand
Søren Rud
Suppleant: Ole Drachmann
Suppleant: Ole Kjær
Webmaster: Paul-Anker Lund
Ad 7. Eventuelt
Intet til eventuelt.

