Referat af generalforsamling i Romselskabet S.P.Q.R., lørdag den 4. marts kl. 13.15 på Nationalmuseet

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Kontingentfastsættelse
Valg af bestyrelse
Valg af intern revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent og referent
Ole Kjær blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2015
Mogens Bang orienterede om bestyrelsens aktiviteter og arrangementer:
 Lørdag den 19. marts afholdtes den årlige temadag under titlen ”Romersk inspiration” og generalforsamling på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Skolen for Arkitektur på Holmen.
 Onsdag den 27. april arrangerede Romselskabet i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling en aften
med rundvisning i udstillingen ”Venskaber-Kundskaber. Kunstnerportrætter” v/kunsthandler, Peter Titelbech, efterfulgt af middag i cafeen og afsluttet med et foredrag om Skandinavisk Forening og dets
virke v/bestyrelsesmedlem i Skandinavisk Forening, filminstruktør Janne Giese.
 Søndag den 8. maj bød vi på kunsthistorisk foredrag ved Christine Marstrand, italiensk middag i Restaurant SULT og dertil to sjældent viste, men meget tema-relevante film af Pasolini (La ricotta og Små og
store fugle).
 Thorvaldsens Museums høstmarked, tre lørdage i august, er en årlig tilbagevendende begivenhed.
Romselskabets bestyrelse deltog med stor fornøjelse, med det mest kulturelle indslag på markedspladsen blandt vin, pizzaer, is, tøj og kager. Vi besvarede spørgsmål om Rom og Romselskabets aktiviteter
og solgte bøger.
 Rejsemøde i forbindelse med Rom-rejsen ”Det Romerske køkken”.
 Lørdag den 17. september inviterede Romselskabet i samarbejde med Sankt Ansgar Kirke til endnu en
temadag: ”Romerkirken og de danske katolikker” i den katolske domkirke i København. Emnerne var
bl.a. pilgrimsrejser, jesuitterskoler, romerske helgener og Pave Frans.
 ”Suburra” Filmaften i samarbejde med Cinemateket.
 Romselskabets årlige rejse fandt sted fra 29. oktober til 5. november under titlen ”Det romerske Køkken”. Rejsens fokus var produktion af vin, olivenolie og forskellige madvarer.

 Lørdag den 19. november havde Romselskabet i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek sammensat
en buket af forfattere og Rombøger, klassikere og moderne titler til inspiration for læsere og lånere!
Dagen bragte oplæg af forfatterne, omtale af klassikere og oplæsning af tekstuddrag, afbrudt af frokost
og kaffe-kage pause.
 Mandag den 12. december inviterede vi i samarbejde med Sankt Ansgar Kirke til julearrangement med
kirkekoncert, foredrag, buffet og vinsmagning.
Derudover har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et heldagsseminar om visioner og planer for
selskabets virke i fremtiden og konstituerede sig på årets første som følger:
Formand Mogens Bang, næstformand Søren Rud, kasserer Susanne Trudsø, webmaster Paul-Anker Lund.
Øvrig bestyrelse: Steen Bech, Christine Marstrand og Ingrid Wass. Suppleanter Ole Kjær og Ole Drachmann.
Beretningen blev vedtaget med akklamation.
Ad 3. Godkendelse af regnskab
Susanne Trudsø fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Ad 4. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
 § 2. Foreningens formål. Foreningens overordnede formål er at skabe et forum, hvor interessen og
begejstringen for Rom kan udfolde sig gennem temadage og studierejser. Samtidig skal selskabet bestræbe sig på at skaffe midler til at etablere et hus i Rom, dels for unge studerende, dels for kulturturister.
Foreslås ændret til:
§ 2. Foreningens formål. Foreningens overordnede formål er at skabe et forum, hvor interessen og begejstringen for Rom kan udfolde sig gennem temadage og studierejser.
På forslag fra salen blev følgende tekst vedtaget: Foreningens overordnede formål er at skabe et forum,
hvor interessen og begejstringen for Rom kan udfolde sig bl.a. gennem temadage og studierejser.
 § 3. Medlemskab
a. Som medlemmer kan alle optages, såfremt bestyrelsen ingen indvendinger har herimod.
b. Medlemmer, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål eller interesser, kan af
denne ekskluderes af foreningen. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende generalforsamling, hvortil den ekskluderede har møde- og taleret.
Foreslås ændret til:
§ 3. Medlemskab
Som medlemmer kan alle optages, såfremt bestyrelsen ingen indvendinger har herimod.
Et forslag fra salen om at bibeholde den oprindelige tekst blev trukket tilbage, hvorefter forslaget til den
ændrede tekst blev vedtaget.
 § 7. Valg og organisation
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 i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år. Hvert år vælges revisor samt revisorsuppleant.

Foreslås ændret til:
§ 7. Valg og organisation
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 i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år. Hvert år vælges revisor samt revisorsuppleant. Efter indtrædelse i bestyrelsen følger suppleantens valgperiode det afgående medlems valgperiode.
Forslaget blev vedtaget.
Et medlem rejste, i lyset af de seneste mange vedtægtsændringer, kritik af disse og udbad sig en pause for
nye ændringer. Skulle det blive nødvendigt, må der nedsættes en gruppe, der må se på vedtægterne som et
hele og gennemarbejde disse.
5. Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslå uændret kontingent.
Forslaget vedtaget med akklamation.
6. Valg af Bestyrelse:
 Valg af formand: Mogens Bang genopstiller for en 2-årig periode.
Genvalgt.
 Bestyrelsesmedlemmerne (6 + 2 suppleanter) Paul Anker Lund, Steen Bech og Christine Marstrand er
på valg. Alle 3 modtager genvalg. Som suppleanter modtager Ole Drachmann og Ole Kjær genvalg.
Alle blev genvalgt.
Bestyrelsen blev præsenteret og 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
7. Valg af Intern revisor + revisorsuppleant
Intern revisor: Jette Arneborg og revisorsuppleant Bettina Nielsen modtager begge genvalg.
Begge blev genvalgt
8. Eventuelt
Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

/Ingrid Wass referent.

