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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 2015
Mogens Bang orienterede om bestyrelsens aktiviteter og arrangementer:
Ø 15. 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.
Ø 19. februar Rom aften på Dyssegård Bibliotek med Søren Rud, Poul Arnedal og Mogens Bang i forbindelse med fotoudstillingen ”Rom under fire øjne”.
Ø 21. marts Temadag og generalforsamling på Glyptoteket. Brygger Jacobsens romerske samlinger.
Ø 27. april Introduktionsaften til Romrejsen i november på Ristorante Fabio's Paparazzi i Grønnegade (her
får du medlemsrabat).
Ø 15., 22. og 29. august deltog Romselskabets bestyrelse som hvert år med stor fornøjelse i det italienske
marked, arrangeret af Thorvaldsens Museum. Vi har indkøbt egen pavillon og fremstår som det mest
kulturelle indslag på markedspladsen blandt vin, pizzaer, is og tøj og kager -bortset fra at der er gratis
adgang til museet.
Ø 17.-21. august blev afholdt et totalt udsolgt sommerseminar ”Rom i Danmark”. Arrangeret af Panduro/Historier i Byen og Romselskabet SPQR.

Ø 18. september debatarrangement på Thorvaldsens Museum, hvor arkitekt Anna Maria Indrio, billedhugger og professor Bjørn Nørgaard og museumsdirektør Stig Miss havde hver sit bud på, hvorfor Bertel Thorvaldsen er kulturarv. Arrangementet var et samarbejde mellem Thorvaldsens Museum og
Romselskabet S.P.Q.R. i forbindelse med Golden Days.
Ø 24. september Rejsemøde på restaurant Fabio for deltagerne i Romrejsen.
Ø 31. oktober indbød Romselskabet til en eftermiddag i Antikkens og Middelalderens tegn på Nationalmuseet. Der blev læst op fra Nis Petersen: Sandalmagernes Gade, genudgivet på Forlaget Jensen & Dalgaard, efterfulgt af et foredrag af Nationalmuseets direktør, Per Kristian Madsen, og seniorforsker Jette
Arneborg om helgenen Lucius.
Ø 6.-13. november Romrejsen 2015 bød på både klassiske koncerter, kursus i madlavning, byvandringer
samt museumsbesøg, og var dygtigt arrangeret af Paul-Anker Lund og Christine Marstrand. Bestyrelsen
sluttede sig til rejseselskabet 12. november i forbindelse med en studierejse, hvor der bl.a. blev aflagt
besøg på Det Danske Institut og hos ambassadøren.
Ø 10. december indbød Romselskabet medlemmer og interesserede til julereception, først med rundvisning i Christiansborg Slotskirke efterfulgt af koncert og vinsmagning på Thorvaldsens Museum.
Bestyrelsen undskylder de dårlige lydforhold begge steder.
Derudover har bestyrelsen afholdt 6 bestyrelsesmøder og konstituerede sig på årets første som følger:
Formand Mogens Bang, næstformand Ingrid Wass, kasserer Lena Thorsen.
Øvrig bestyrelse: Søren Rud, Christine Marstrand, Steen Bech. Suppleanter Ole Kjær og Ole Drachmann .
Bestyrelsen, repræsenteret ved Søren Rud og Mogens Bang, inviterede i foråret den Italienske ambassadør,
Carlo Tripepi, på et frokostmøde for drøftelse af evt. samarbejdsmuligheder.
Mogens Bang, Christine Marstrand og Janne Giese orienterede herefter om de kommende arrangementer:
Ø Pasolini og kirken – temadag med film, foredrag og middag den 8. maj i Cinemateket.
Christine Marstrand har før holdt foredrag om Caravaggio og Pasolini i Cinemateket, men denne gang
vil perspektivet være mere fokuseret på de religiøse sammenfald i liv og motivkreds.
Christine Marstrand har som den første undersøgt forbindelseslinjerne mellem den italienske provo,
filminstruktør og digter Pier Paolo Pasolini (1922-75) og hans lige så kontroversielle landsmand, barokog renæssancemaleren Caravaggio (1571-1610).
Ved arrangementet tager Christine Marstrand det skridt, Pasolini ikke selv tog – og stiller stillfotos fra
hans film over for Caravaggio-malerier. Lighederne er slående både på motivisk og tematisk niveau. Lidelsen og smerten er manifest til stede hos begge disse maledetti, disse ‘forbandede’. Både Caravaggio
og Pasolini beskriver deres egne livs dramaer og afviste at bøje sig for autoriteter. Ingen af dem havde
let ved at acceptere religiøst eller seksuelt hykleri.
Der bliver vist to sjældent viste film – først ”La Ricotta”, dernæst Små og store fugle ”Uccellacci e uccellini” – i pausen mellem de to film er der italiensk buffet i Cinematekets resturant SULT.

Ø Venskaber og Kunstskaber – aften med omvisning, middag og foredrag den 27. april på Nivaagaard
Janne Giese, bestyrelsesmedlem i Skandinavisk Forening, orienterede om arrangementet:
Kunstnerhuset ”Skandinavisk Forening i Rom”, ”Circolo Scandinavico di Roma” har i mere end
150 år huset skandinaviske kunstnere og givet mange af vores bedste kunstnere mulighed for
at skabe fremragende kunst.
Der var en tradition for at man tegnede hinanden, de såkaldte ”Venskabsportrætter”. Tegningerne er udført af bl.a. Vilhelm Bissen, Carl Bloch, Lorenz Frølich, P. S. Krøyer, Constantin Hansen, Albert Küchler, F.C. Lund, Wilhelm Marstrand, Ernst Meyer. Denne kunstskat bliver for
første gang udstillet i Danmark på Nivaagaards Malerisamling.

Udover at vise portrættegningerne, er det formålet ved denne lejlighed at belyse hvor påkrævet en konservering af dem er, dvs. skaffe fondsmidler til processen.
Romselskabet har i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling arrangeret en aften med
rundvisning i udstillingen af kunsthandler, Peter Titelbech efterfulgt af middag i cafeen og afsluttet med et foredrag om Skandinavisk Forening og dets virke ved Janne Giese.
Ø Under planlægning: Romerkirken og de danske Katolikker. Et SPQR arrangement i Sankt Ansgars Kirke Katolsk Domkirke, Bredgade 64, lørdag den 17. september.
Beretningen blev vedtaget med akklamation.
Ad 3. Godkendelse af regnskab
Lena Thorsen fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Ad 4. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
Bestyrelsen ønsker en mindre udvidelse af bestyrelsen, så vi bliver flere til at deltage i arbejdet og tillige, at
bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, som er den almindelige “formel”. Derudover foreslås et
par sproglige præciseringer.
Ændringsforslag:
§ 5. pkt 6,b: Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt den generalforsamlingsvalgte formand
§ 6, b. sidste linje: Indkaldelse skal indeholde motiveret dagsorden.
§ 7 a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer, som alle
vælges for en periode af 2 år. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år.
Forslaget blev vedtaget med akklamation.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Nuværende kontingent fastholdes.
Ad 6. Valg af bestyrelse og intern revisor
Ø Bestyrelsesmedlemmerne Søren Rud og Ingrid Wass var på valg. Begge blev genvalgt
Ø Selskabets kasserer Lena Nielsen Thorsen ønskede derimod at ”gå på pension”. Formanden takkede for
det store arbejde, der var lagt i selskabets første år og overrakte Lena et smukt tørklæde som en beskeden tak for indsatsen.
Ø Som ny kasserer havde bestyrelsen foreslået Susanne Trudsø, som blev valgt.
Ø Som nævnt under punkt 4 ønsker bestyrelsen en udvidelse på ét medlem. Bestyrelsen havde foreslået
Paul-Anker Lund, som blev valgt.
Ø Suppleanterne Ole Drachmann og Ole Kjær blev genvalgt
Ø Intern revisor: Jette Arneborg
Ø Revisorsuppleant: Bettina Nielsen

Bestyrelsen ser efter valget og efterfølgende konstituering således ud:
Formand: Mogens Bang
Næstformand: Søren Rud
Kasserer: Susanne Trudsø
Webmaster: Paul-Anker Lund
Steen Bech
Christine Marstrand
Ingrid Wass
Suppleant: Ole Drachmann
Suppleant: Ole Kjær
Ad 7. Eventuelt
Intet til eventuelt.

