Generalforsamling 2016 i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”
Torsdag 28. april kl. 19:00 til 22:00 i ”Kirkeladen” ved Strøby Præstegård, Stevns.
Program:
19:00
19:15
20:30
21:00
22:00

Velkomst ved Landsforeningens formand Ole Juul. Fællessang
Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.
Kaffe, te og brød. Under kaffepausen sælges der bøger af og om MAH, desuden andet
materiale vedr. forfatterskabet. Pausen afsluttes med det traditionelle lotteri.
Foredrag ved Hans-Ole Hansen*
Afslutning med sang
* Orm og Tyrs fortællinger
Hans-Ole Hansen.
I Martin A. Hansens værk Orm og Tyr findes otte eller ni fortællinger, der vil kunne
blive forstået af nuets børn og unge. Resten er i dag alment set tabt land i sprog og i
formidling. Målsætningen dengang i 1952 var, at bogen for fremtiden skulle lære de
unge om fortidens store trosskifte fra gudedyrkelse til kristendom her i Danmark.
Det fortællende, som overskrider fagligheden uden at miste den af syne, er også
vennen og medredaktøren Ole Wivels fortjeneste. Han pressede sin gode digterven til
at slappe af over for pligten til de voldsomme, fagvidenskabelige selvkrav, og blot
fortælle ud fra den meget store læseviden, digteren havde skaffet sig. I vor tid, i nuets
kultur, er det netop fortællingen, der bedst formidler viden om fx fortiden. Disse
fortællinger, indlejret i det den store, faglige bedrift, som Orm og Tyr i sin tid var,
kunne med snildhed drages frem i nuet som bærere af værkets øvrige, og enestående
beretninger, og det langt ud i fremtiden.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne **
6. Projektet ”Digter og landskab” inspirerer til andre digterruter
7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – orientering om regnskab for ”Digter og landskab”
8. Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår og fastlæggelse af kontingent for 2017
9. Valg til bestyrelsen, ingen siddende medlemmer er på valg
10. 1 ny suppleant til bestyrelsen skal vælges
11. Valg af 1 bilagskontrollant – Lars P. Asserhøj er på valg, desuden vælges en suppleant.
12. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.
Kaffe / te / kage og lotteriseddel koster kr. 50.- pr. prs.
Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter på foreningens web: www.martin-a-hansen.dk
**NB forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamling
På bestyrelsens vegne Ole Juul, formand
Formand, fhv. præst og forfatter Ole Juul, Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten.
Tlf. 2280 0827. E-mail: ole-juul@post.tele.dk

