DET DANSKE JAMES JOYCE SELSKAB
Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30 i
Christianhavns Beboerhus

a) Valg dirigent og referent
John Christiansen blev valgt som dirigent, Birgitte Feilberg som referent.
b) Beretning
Formand Anders Buch Kristensens skriftlige beretning var udsendt sammen med
indkaldelsen.
I sin mundtlige beretning nævnte formanden blandt andet:
Store Bogdag på Hald afholdes desværre ikke mere.
Golden Days-bestyrelsen har oprettet en facebook-profil.
Samrådet for de litterære selskaber i Danmark, hvor Anders er kasserer, er på Facebook
Vi har fået afslag på anmodning om støtte til forfatterarrangement med den begrundelse at
Forfattercentrum, Statens Kunstfond, vil prioritere provinsen fremfor hovedstadsregionen.
Vore arrangementer har været velbesøgte. Her fremhævede formanden især vores deltagelse
i Frederiksberg Biblioteks Ulysses udstilling, hvor selskabet afholdt læsegrupper for
interesserede nye Joyce-læsere. Det har efterfølgende resulteret i oprettelse af endnu en
læsegruppe, så der nu er tre i hovedstadsområdet. Ulysses-udstillingen vises desuden på
Albertslund og Helsingør biblioteker
Planlagte arrangementer:
Fællesmødet med Proust Selskabet afholdes på Borups Højskole 17. april.
Giacomo Joyce er lige udkommet med Jeppes Brixvolds meget omfattende og læseværdige
efterskrift.
Årets Bloomsday arrangement vil sandsynligvis blive en festmiddag med underholdning,
dog ikke operasang, som nævnt i den skriftlige beretning. Bestyrelsen modtager gerne
forslag til arrangementer.
Karsten Sand Iversen vil fortælle om sin oversættelse af Ulysses torsdag den 16. marts 2017.
Den nye hjemmeside: james-joyce.dk har afløst den gamle. Planlagte og afholdte
arrangementer kan ikke mere ses på hjemmesiden, men kun på Facebook. Selskabets
medlemmer får selvfølgelig besked via Joycenyt og andre udsendelser fra bestyrelsen.
Bemærkninger til beretningen:
I tilknytning til omtalen af irlandsrejsen juni i år nævnte John Christiansen, at han gerne
ville høre om der var interesse for en tur til Irland i 2017.
På forespørgsel fra Birgitte Feilberg oplyste formanden, at selskabet, trods den hårde
prioritering i Statens Kunstfonds afgørelser, stadig ville søge om støtte til arrangementer.
Beretningen blev godkendt

Ideer til kommende arrangementer:
Forslag fra Grethe Lund Mortensen om flere musikarrangementer, gerne med Bo
Vestergaard-Thomsen igen.
Inge Sloth Jacobsen nævnte, at det var vanskeligt at skaffe lokaler til en leje, vi kan
betale. Frederiksberg Kommune har lukket Den Gule Villa, men er i gang med opførelsen af
KU.BE, som står for kultur og bevægelse. Det bliver færdigt til september og får lokaler til
foreninger, men vi kender ikke priserne. Vi er ved at udarbejde en liste over egnede lokaler
til vore arrangementer.
c) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kassereren Karen Ohlsen nævnte, at der i 2015 var brugt 8.000 kr. mere end budgetteret. En
engangsindtægt ved salget af obligationer havde gjort dette muligt.
Regnskabet godkendt
d) Indkomne forslag.
Der var ingen
e) Fastsættelse af budget og kontingent 2016/2017
En kontingentstigning er blevet nødvendig, både fordi lokalelejen steget, og fordi den
fremtidige støtte fra Statens Kunstfond er mere usikker.
Forslag: 250 kr. for almindelige medlemmer og 100 kr. for studerende.
Budget godkendt
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
John Christiansen, Inge Sloth Jacobsen og Birgitte Feilberg blev alle genvalgt for en 2-årig
periode.
g) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Elisabeth Sydenham og Grethe Lund Mortensen blev genvalgt
h) Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Poul Jan Poulsen og Michael Sommer blev genvalgt som henholdsvis revisor og
revisorsuppleant.
i) Eventuelt
Inger Rønne oplyste til orientering for de nye Ulysses-læsegrupper, at der på hjemmesiden
james-joyce.dk under rubrikken ”tekster om Joyces værker” er noter til alle 18 kapitler af
Ulysses. Sidehenvisningerne er til Mogens Boisen-oversættelsen fra 1990.
-----------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:
Formand: John Christiansen, næstformand Anders Buch Kristensen, sekretær Inge Sloth
Jacobsen, kasserer Karen Ohlsen, øvrige medlemmer Jack Kristensen og Birgitte Feilberg.

John Christiansen takkede Anders Buch Kristensen for den store indsats han havde ydet i
sine år som formand, og udtrykte sin glæde over, at Anders forsatte i bestyrelsen, nu som
næstformand.
Derefter var der koncert med de meget talentfulde ”The Shannon Colleens” fra Dublin. Det
var en stor fornøjelse at opleve Darina Gallagher og Sinead Murphy med sang, optræden og
klaverspil. Såvel deltagerne i generalforsamlingen som de udefra kommende gæster var
enige om, at det ville de gerne opleve også en anden gang.

