
DET DANSKE JAMES JOYCE SELSKAB

Referat af den ordinære generalforsamling

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.30 

Johan Sempsgade 9, beboerlokalet stuen, 1402 K

Til stede 18 medlemmer

a) Valg af dirigent og referent. Anders Buch Kristensen blev 
valgt til dirigent.Han konstaterede, at GF var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. Inge Sloth Jacobsen blev
valgt til referent.

b) Beretning. Formanden John Christiansen udbyggede og 
supplerede sin beretning udsendt tidligere.

Bent Wiberg var død. Mødet med Proustselskabet er flyttet
til søndag d.1.november kl. 15-17 i Bethesda. Deres 
oplæser af Proust og Joyce vil være Lane Lind. Vi har 
gratis adgang. Des Gunning, som besøgte os i februar, 
har inviteret os med på Skype netop i dag, som er Mollys 
fødselsdag. 

Bloomsday-fejringen blev aflyst.

Folkeuniversitetet i København har 2 Joyceting på 
programmet i efteråret. På Hvidovre Bibliotek 3 
eftermiddage, hvor John og Bo Tao Michaelis fortæller om
Joyce og hans værker. Desuden 4 aftner i centrum om 
Finnegans Wake ved Benjamin Boysen 

I Den 2. februar 2022 vil det være 100 års dagen for 
udgivelsen af Ulysses i Paris.



CRAS ensemble har kontaktet selskabet og foreslået at 
komme med en musikalsk fejring i 2022 af dels Ulysses og
dels T S Eliots The Waste Land, som udkom i december 
det år. Inge og John havde holdt 2 møder med 
repræsentanten for CRAS Henrik Bay Hansen. 
Komponisten er Lasse Schwanenflügel, som rangerer højt
internationalt. Hans tema fra Ulysses vil være Rudi. CRAS 
består af 6 guitarister. Fremførelsen vil benytte sig af 
’Pepper’s Ghost Illusion’, idet en film vises på en 
plexiglasplade foran en guitarist.

I 2022 planlægges flere rejser, en til Paris omkring d. 
2.februar, hvor Ulysses udkom, dels til Zürich med Zürich 
James Joyce Foundation, som virkelig er et besøg værd.

Bloomsday det år fylder vores selskab fylder 60 år.

Steen Klitgård Povlsen supplerede med at fortælle om en 
session  på Århus Folkeuniversitet om T.S. Eliot, Joyces 
Ulysses, Katherine Mansfield m. fl. Selv ville han holde 
foredrag om Virginia Woolfs Jacob’s Room.

Beretningen blev godkendt

c) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
Allan Hauge Nielsen, kasserer, forelagde. På grund af 
coronavirus havde vi måttet aflyse flere aktiviteter, derfor 
var bankbeholdningen på ca. 49.000. Nogle medlemmer 
havde betalt kontingent, selv om det ikke var blevet 
opkrævet. Straks efter GF, hvor kontingentet skulle 
fastsættes, ville Allan sende opkrævninger ud. 
Regnskabet blev godkendt.



d) Indkomne forslag. Der var ingen indsendte forslag

e) Fastsættelse af budget og kontingent for 2020.Budgettet, 
som blev udsendt i marts, blev godkendt, ligeledes 
godkendtes at kontingentet fortsatte uforandret, 250,-kr, 
for studerende dog  100,- Vi havde 1 studerende som 
medlem

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer

John Christiansen, Inge Sloth Jacobsen og Birgitte 
Feilberg var på valg for en 2- årig periode. John og Inge 
modtog genvalg. Birgitte modtog ikke genvalg. Jesper 
Hammerich Lux trækker sig.

Bestyrelsen foreslog Marianne Genefke og Anne Lemcke 
som nye bestyrelsesmedlemmer. Begge blev valgt.

g) Valg af 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen

Jesper Hammerich Lux var villig til valg som 1. suppleant

og Vibeke Karlsson var villig til valg som 2. suppleant. 
Begge blev valgt.

h) Valg af revisor samt revisorsuppleant

Poul Jan Poulsen blev genvalgt som revisor, og Michael 
Sommer blev genvalgt som revisorsuppleant. 

i) Eventuelt. Ikke noget.

John sluttede med at rette en stor tak til Birgitte Feilberg 
for hendes indsats som bestyrelsesmedlem igennem 6 år.

Tak til dirigenten. 



-----------------------------------------------------------------------------------
-

I pausen konstituerede bestyrelsen sig med John Christiansen 
som formand og Allan Hauge Nielsen som kasserer.

------------------------------------------------------------------------------------------
--

Efter generalforsamlingen fortalte John Christiansen om Joyce
og Noras tid i København i august-september 1936, herunder 
referereredes der til Tom Kristensens beretning i bogen 
’Mellem Københavnere’. Skuespiller Lars Lippert fortalte om 
Joyces 2 børnebøger: ” Katten og Djævelen ” og 
”Københavnerkatte ” og læste dem op. Stor tak for en meget 
professionel oplæsning.

Tak til Allan for fint værtskab.


