Referat: Generalforsamling 2018 i Landsforeningen Martin A. Hansen
Afholdt lørdag den 14. april på Liselund Møde- og Kursussted i Slagelse.
Pkt. 1.
Mogens Hemmingsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2.
Anna Vigdís Hansen blev valgt som referent.
Pkt. 3.
Landsforeningens formand Ole Juul redegjorde for et begivenhedsrigt år. Årets hovedemner blev ridset op. Først og
fremmest fødselsdagsfejringen den 20. august 2017 i Lille Heddinge Kirke. En fejring, der startede med gudstjeneste
efterfulgt af samling i sognegården. Her blev Martin A. Hansen-prisen 2017 uddelt til Gyldendals litterære direktør
Johannes Riis, der kvitterede med en meget personlig tale. Formanden takkede for et godt samarbejde med præst
og menighedsråd.
Ole Juul fortsatte med at redegøre for arbejdet med årets tema: Martin A. Hansen og besættelsen. Foreløbig er der
planlagt 5 seminarer landet over. Det første fandt sted på Hadsten Højskole den 17. marts. Seminaret samlede 40
deltagere.
Herefter følger seminar på Liselund, Emmaus, sognegården ved Middelfart Kirke og Silkeborg Højskole.
Årets højdepunkt bliver udgivelsen af bogværket om Martin A. Hansen og besættelsen den 20. august 2018: ”For
Folkets Frihed”. Bogen rummer i tillæg 9 artikler ved forfattere og litterater, der forholder sig til emnet Martin A.
Hansen og besættelsen. Bogen blev afleveret færdigredigeret til Gyldendal den 13. april.
Kristelig Dagblad vil i forbindelse med udgivelsen afholde 2 læserarrangementer i hhv. Århus og København.
Der er også udgivet en folder om emnet, der blandt andet er sendt til alle landets højskoler og menighedsråd. Ole
Juul har i den forbindelse været i kontakt med Vedersø Præstegård, der til næste år også afholder seminar om
emnet.
Stevnsgruppen vedligeholder fortsat digterruten og Ole Juul udtrykte taknemmelighed for den frivillige indsats.
Århusgruppen mødes hver anden måned. Gruppen har været travlt beskæftiget med den kommende bog og
gruppens næste tema planlægges at blive ”Martin A. Hansen og skolen”.
Facebook bruges med fordel. Platformen er god til hurtig delagtiggørelse af relevante informationer.
Der er nu 530 medlemmer.
Det samme gælder hjemmesiden, der fortsat bestyres af webmaster Bjørn Popp.
Husprojektet på Stevns er foreløbig sat på pause, da en drift af huset kræver fast tilstedeværelse af et frivilligt
netværk på Stevns. Til gengæld er det besluttet at skabe en større plancheudstilling på den grund, som
landsforeningen forpagter i Strøby. Foreningen vil søge Nordea-fonden om midler til udstillingen.
Det er også besluttet at udgive 2 små hæfter i relation til denne plancheudstilling. Disse udarbejdes i løbet af
sensommeren. Ole Juul takkede i den forbindelse Stevns Brands Fond for en donation på 50.000 kroner til formålet.
Radio- og TV-projekt ligger i øjeblikket stille i det der mangler en person til at videreføre projektet. Der arbejdes på
at finde denne. Gyldendal inviterer Landsforeningen til reception i Klareboderne på fødselsdagen den 20. august
2018, hvor bogen ”For Folkets Frihed” - Martin A. Hansen og besættelsen” som tidligere nævnt udkommer.

Ole Juul takkede Bo Michael Hansen for bilagskontrolleringen af regnskabet. Og især tak til Mette Lise Rössing for
samarbejdet gennem årene. Det gælder ikke bare kassererjobbet men også den uvurderlige indsats og hjælp, som
Mette Lise Rössing yder som landssekretær.
Dirigenten bemærkede, at der i vedtægterne står, at generalforsamlingen skal afholdes i Stevns Kommune.
Dirigenten gjorde desuden opmærksom på, at den 20. august er en mandag og ikke en søndag jf. aktivitetslisten for
2018.
Formanden afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen for et fremragende arbejde.
Formandens beretning blev godkendt.
Pkt. 4.
Formanden gennemgik aktivitetslisten for 2018 jf. andetsteds her på hjemmesiden. Det blev samtidig præciseret, at
det er nyhedsbrev nummer 16 og ikke 15, der udkommer til maj.
Pkt. 5.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 6.
Et enkelt spørgsmål til regnskabet om 33 øre i kassen. Mette Lise Rössing vender dette med revisoren. Regnskabet
blev godkendt.
Pkt. 7.
Budget 2018 blev vedtaget. Kontingentet holdes uændret i 2019. Der var på tidspunktet for denne
generalforsamlings afholdelse 227 medlemmer.
Pkt. 8.
Ole Juul, Hans-Ole Hansen og Minna Skjoldan blev genvalgt.
Pkt. 9.
Karen Secher blev valgt som suppleant og Gunnar Kragh blev genvalgt.
Pkt. 10.
Bo Michael Hansen blev genvalgt for to år. Det blev i samme forbindelse fastslået, at vedtægterne ikke kræver valg af
en bilagskontrollant-suppleant.
Pkt. 11.
Ella Pedersen fortalte, at hun efter flytning til Kalundborg har deltaget i en læsegruppe om Martin A. Hansen.
Gruppen vil på et senere tidspunkt besøge Digterruten.
Afslutningsvis takkes dirigent og formand for en god generalforsamling.
Ref./Anna Vigdís Hansen, 21.4.2018
Ole Juul, Formand
Mogens Hemmingsen, Dirigent

