Generalforsamling 2017 i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”.
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Afholdt onsdag den 19. april i Kirkeladen ved Strøby Præstegård, Stevns.
Pkt. 1.
Steffen Nordgaard blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Pkt. 2.
Jens Thøger Hansen blev valgt som referent.
Pkt. 3.
Landsforeningens formand Ole Juul redegjorde for et godt og begivenhedsrigt år, hvor der er truffet nogle for
Landsforeningen vigtige beslutninger:
MAH fødselsdagsfejring d. 20.august 2016. Bestyrelsen havde valgt et alternativt program for at markere den særlige
dag, 20.august, Martin A. Hansens 107-års dag. Programmet indledtes i en fyldt Kirkelade i Strøby, hvor bestyrelsen
bl.a. uddelte et æresmedlemsbevis til lederen af Folkeuniversitetet i Skærum Mølle, Gudrun Aspel. For at markere
fødselsdagen på baggrund af Landsforeningens tema om ”Orm og Tyr” havde bestyrelsen besluttet at fortsætte
arrangementet i Holtug kirke.
”Orm og Tyr”-året. Det gennemgående tema har i 2016 været og er fortsat i 2017 ”Orm og Tyr”. Der er blevet afholdt
en række temadage og seminarer sammen med de adskillige foredrag. Det første seminar fandt sted i Hadsten
d.16.april 2016. Seminaret samlede henved 50 deltagere. I oktober afholdtes et lignende seminar på Emmaus i
Haslev, der også var velbesøgt. Lørdag d.18.marts blev der afholdt en højskoledag i Foulum Kirke, Himmerland.
Arrangørerne måtte grundet den store interesse lukke for tilmelding. Lørdag d.1.april 2017 var der indbudt til et
ligeså velbesøgt seminar i Bøvling. Lørdag d. 8.april blev der afholdt et seminar i Middelfart. Lørdag d.30.september
indbyder Emmaus sammen med Landsforeningen atter til et seminar – denne gang om Martin A. Hansen og
Kristendommen. De foredragsholdere, der har været gennemgående ved de nævnte arrangementer, er Anders
Thyrring Andersen, Henning Nørhøj, Bjarne Nielsen Brovst, Ejvind Nielsen, Birgit Krejsager, Hans-Ole Hansen og Ole
Juul. Sluttelig er Liselund, Slagelse, interesseret i et samarbejde.
Næste års tema er: ”Martin A. Hansen og Besættelsen”. Landsforeningen har truffet aftale med Gyldendal om
udgivelse af et bog værk i 2018. I forbindelse med udgivelsen vil der blive arrangeret en temadag på Aarhus
Universitet. I 2018 og 2019 vil der med Landsforeningen og Aarhus-gruppen som primus motor også blive arrangeret
en række temadage og foredrag.
Formanden fremhævede Stevnsgruppen. Som et af de stærke elementer og bærende kræfter i Landsforeningens
arbejde er den gruppe af lokale, frivillige – både i og uden for bestyrelsen - der gør et stort arbejde for at synliggøre
Landsforeningen lokalt og dermed dybest set forfatterskabet. ”Digterruten”, som består af forskellige lokale
rutepunkter bliver vedligeholdt af en gruppe frivillige, og Landsforeningen er taknemmelige for den hjælp, der her
bliver ydet.
Aarhus-gruppen er en af de rigtig gode tiltag for Landsforeningens arbejde. Gruppen består af Anders Thyrring
Andersen, David Bugge, Jørgen Jørgensen, Bo Rasmussen, Ejvind Nielsen og Ole Juul. Gruppen mødes ca. hver sjette
uge, og hver gang kommer man et godt stykke videre med arbejdet.
Facebook-Gruppen har nu 160 medlemmer, og FB er et særdeles godt og hurtigt medie til at indbyde til møder,
foredrag og seminarer. Man kan som medlem ligeledes komme til orde om ens egen interesse for forfatterskabet
eller andet, de vedrører Landsforeningens arbejde.
Vedrørende hjemmesiderne har Mette Lise Rössing lagt et stort arbejde i at forbedre hjemmesiderne, dels
”Digterrutens” egen hjemmeside og Landsforeningen større hjemmeside. Arbejdet har båret frugt, idet der nu –
gennem et aflønnet samarbejde med webmaster Bjørn Popp, Aarhus – foreligger to gode, informative og
opdaterede hjemmesider. Bjørn Popp er ligeledes den, der fremover sikrer, at ”Nyhedsbrevet” og andre meddelelser
når frem til medlemmerne.
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Omkring Radio- og TV-projektet er de to første interviews til et radio- og TV-projekt, hvor der samtales med de
personer, der har kendt Martin A. Hansen eller i deres liv og arbejde er blevet inspireret af hans forfatterskab, blevet
lavet med Mette Lise Rössing og Hans-Ole Hansen.
Af kommende aktiviteter i Landsforeningens regi kan udover de arrangementer, som er nævnt, nævnes
fødselsdagsfejringen d.20.august, hvor Landsforeningen vil uddele Martin A. Hansen-prisen til en person, som i sit
virke betyder meget for udbredelsen af forfatterskabet
Til slut i sin beretning takkede formanden bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i det forgangne år. Især
Mette Lise Rössing for det store arbejde, hun gør som landssekretær.
Spørgsmål til beretningen:
Der blev spurgt til bestyrelsens erfaringsopsamling vedrørende den praktiske afvikling af MAH fødselsdags
arrangementet den 20. august, idet tidsplanen havde virket presset, og at gangbesværede havde udfordringer med
transport fra og til Holtug Kirke. Formanden bekræftede, at bestyrelsen havde gjort de samme erfaringer og at man
ville bruge erfaringerne ved kommende arrangementer.
Formandens beretning blev godkendt og kan læses i sin fulde ordlyd andetsteds på hjemmesiden.
Pkt. 4.
Formanden fremlagde aktivitetsplanen for det kommende år:
-

Arrangement i Kirkeladen, Strøby, marts 2017 (der henvises til formandens beretning)

-

Orm & Tyr, Bøvling, 1. april 2017 (der henvises til formandens beretning)

-

Generalforsamling i Landsforeningen, Strøby, 19. april 2017)

-

MAH fødselsdagsfejring den 20. august 2017 (dagen indledes med en gudstjeneste i Lille Heddinge
Kirke kl. 10:30)

-

Stevnsgruppen, september 2017 (Oplæsning, tidspunkt og sted annonceres senere)

-

Møde i Emmaus, Haslev (der genvises til formandens beretning)

-

Bestyrelsesmøde, afsluttes med spisning med de frivillige hjælper og drøftelse af Digterruten.

-

Udsendelse af nyhedsbrev nr. 13, november 2017

Aktivitetsplanen kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden www.martin-a-hansen.dk
Pkt. 5.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 6.
Formanden gennemgik nuværende og kommende temaer. ”MAH og besættelsestiden” vil finde sted i løbet af 2018
og 2019. Kommende ideer til temaer omfatter ”MAH og Heretica” og ” MAH og skolen”.
En mødedeltager gjorde opmærksom på hvor skriftet ”Der brænder en ild” kan fremskaffes.
Pkt. 7
Hans-Ole Hansen redegjorde for ændringer i planen for fase 2 af projektet ”Digter og Landskab” og konstaterede
indledningsvist, at første fase var vel gennemført.
Om Landskabsrummet, som Landsforeningen ønsker opført i Strøby, oplyste Hans-Ole Hansen, at arbejdet med at
rejse et hus med udstillinger, som kan besøges af interesserede, er udskudt indtil frivilligindsatsen med at drive
huset kan bygges op til det til den tid øgede behov. Dermed ikke sagt, at der ikke arbejdes på at synliggøre
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forfatterskabet på anden vis i mellemtiden. Hans-Ole Hansen gennemgik herefter planerne for opførelsen af en
større plancheudstilling på den grund, som Landsforeningen har forpagtet af kirke/menighedsråd. Dette vil ske i
samarbejde med Bondeskovgaard i Osted. Arbejdet og opstilling af planchegruppen blev gennemgået på overhead
og tegninger af opstillingen blev omdelt på mødet.
En mødedeltager opfordrede bestyrelsen til at udnytte digitaliseringen og lægge tekst mv fra plancher ud på
hjemmesiden, ligesom investering i roll-up plancher kan bruges rundt omkring fx på det velbesøgte arrangement
”Kulturmøde på Mors”. En anden deltager udtrykte vigtighed for valg af tekster og præsentationen af samme på
plancher og foreslog i den forbindelse ”Jonathans rejse”
Pkt. 8.
Mette-Lise Rössing fremlagde regnskabet for Landsforeningen. Nordea-Fonden har bevilget 15.000 kr. årligt til
driftsudgifter til ”Digterruten” de næste 5 år i alt 75.000 kr. Bestyrelsen var glade for denne bevilling fra NordeaFonden, da fonde generelt ikke donerer penge til driftsudgifter.
Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.
Pkt. 9.
Budget for Landsforeningen blev godkendt uden indvendinger. Kontingent fastholdes.
Pkt 10.
Formanden og Mette-Lise Rössing gennemgik bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne. Dirigenten oplyste
om kravene til vedtagelse af ændringer og konstaterede at generalforsamlingen var bemyndiget til at godkende
bestyrelsens forslag.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Pkt. 11.
Mette-Lise Rössing og Karen Vibeke Klausen blev genvalgt til bestyrelsen.

Pkt. 12.
Ingen var på valg

Pkt. 13.
Lars P. Asserhøj blev genvalgt til bilagskontrollant. Ella Pedersen blev valgt til suppleant.

Pkt. 14.
Mette-Lise Rössing oplyste at hun ønsker at udtræde som kasserer af foreningen og kun fortsætte som
landsdækkende sekretær. Medlemmerne opfordredes i den forbindelse frem til næste generalforsamling at komme
med forslag til ny kasserer.
Formand og Dirigent takkede herefter for en god generalforsamling.
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Ole Juul som formand og Hans-Ole Hansen som næstformand.

