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Generalforsamling og temadag 

x 

 

Det er glædeligt, at Danmark er førende i vaccinerede borgere, så samfundet igen kan 
åbnes, men med forsigtighed, så det ikke giver bagslag.  
 
Selskabet kan derfor, godt nok med forsinkelse, afholde den årlige generalforsamling og 
temadag. Og det bliver i et stort luftigt lokale med højt til loftet, nemlig Arkitektskolens 
festsal.  
 
Under nedlukningen har vi forsøgt at holde kontakten med jer gennem 18 Corona-
nyhedsbreve og personlig udbringningen af årets medlemsgave: ”Den spanske trappe”. 
Desuden har vi i forsommeren afholdt tre udendørs arrangementer samt nyligt en 
busudflugt.  
 
Bestyrelsen glæder sig til at møde medlemmerne igen. Vel mødt til oktober. 
 
Mogens Bang  
Formand  
 
 

 

 

 

Romselskabets temadag og generalforsamling 
Lørdag d. 9. oktober 2021 kl. 10.00 – 16.10 

Festsalen, Det kgl. Akademi. Philip de Langes Allé 10 

https://romselskabet-spqr.dk/about/
mailto:mogensbang@vesterdalen.dk


 

Vi har i år fået mulighed for at afholde temadagen i Arkitektskolens festsal på Holmen. 

Bestyrelsen  vil gerne takke for denne gestus. Temaet bliver som vanligt ”Rom til alle 

tider”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert deres bud 

på, hvad der for dem er det enestående ved Rom, som er gået dem i hjertet. 

 

Program for temadag 
Festsalen, Det kgl. Akademi 

Ordstyrer: Anders Uhrskov 

 

Kl. 10.00 – 10.20 

Formiddagskaffe 

 

Kl. 10.20 – 10.30 

Velkomst ved formand Mogens Bang 

 

10.30 – 11.00 

Om lov og ret i det gamle Rom 

Ditlev Tamm, dr.jur. et phil., professor i retshistorie ved Københavns Universitet 

 

11.00 – 11.30 

Et liv som arkitekt, kvinde og indvandrer, genoplivet i erindringen 

Anna Maria Indrio, Arkitekt M.A.A. 

 

11.30 – 12.00 

Prinsesse Charlotte Frederikke i Rom 

Birgitte Nyborg, cand.mag. 

 

12.00 -12.30 

Latinsk kogebog, En kulinarisk tidsrejse til det Romerske Imperium ca. år 36 

Anne Knudsen, dr.phil., antropolog og forfatter 

 

12.30 – 13.30 

Frokost 

 

13.30 – 14.00 

Generalforsamling     

 

14.00 – 14.30 

Reception af romersk barok før i tiden … og i den tid, vi nu lever 

Henrik Oxvig, cand.mag. et mag.art., lektor og forskningsleder på Arkitektskolen, Det 

Kongelige Akademi 

 

14.30 – 15.00 

Kaffepause 

 

15.00 – 15.30 

Panem et circenses. 

Thyge C. Bro, mag.art., klassisk arkæolog og ekstern lektor 



 

15.30 – 16.00  

Afventer 

 

16.00 – 16.10  

Afrunding ved næstformand Paul Anker Lund 

  

Tid og sted 

9. oktober 2021, kl. 10.00 – 16.10 

Festsalen Arkitektskolen 

 

Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, 

reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115 senest den 3. oktober 2021. Husk at skrive navn/navne 

ved indbetalingen. Pris for temadagen er 290,- kr. for medlemmer og 370,- kr. for ikke-

medlemmer. 

 

Arkitektskolen 

 
 

 

Parkering: Parkering Ekvipagemestervej 6 
Bus: 2A 

Havnebus fra Nyhavn til Operaen 

 

 
ccc 



 

Generalforsamling 
Lørdag d. 9. oktober 2021 kl. 13.30 

Festsalen, Det kgl. Akademi 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Mogens Hartz. 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent for 2021 

 

6. Valg af: 

a) Formanden for en 2-årig periode. Mogens Bang er på valg. Mogens Bang modtager 

genvalg. Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Paul Anker Lund, Per Kristian 

Madsen og Steen Bech, er på valg. Alle tre modtager genvalg. 

 

b) To suppleanter for en 1-årig periode. Ole Drachmann og Jette Arneborg Pedersen er 

på valg. Begge modtager genvalg. 

 

c) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. Geert Bjørn Hansen foreslås 

som intern revisor. Geert Bjørn Hansen modtager genvalg. Som revisorsuppleant 

foreslås Bettina Kassebeer. 

 

7. Eventuelt. 

Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog 

kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Bemærk: Det er muligt for medlemmer af Romselskabet at deltage i generalforsamlingen 

uden at være tilmeldt temadagen. 

 
 

 

Afholdte arrangementer i 2020 

 

9. januar 

Nytårskur-2020. Dansk guldalder. Motiver fra det antikke Rom. Det italienske 

kulturinstitut 

 

5. marts 

Bogpræsentation og vinsmagning. Salon K. Huset Magsstræde. 

 

20. september 

Temadag og generalforsamling 2020. Langeliniepavilionen 

 

23. september  

Elisabeth Jerichau-Baumann. Det italienske kulturinstitut 

 

7. oktober 

https://romselskabet-spqr.dk/nytaarskur-2020/
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Roms Madrigaler (Luca Marenzio). Koncert i Holmens kirke 
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