Referat: Generalforsamling 2019 i Landsforeningen Martin A. Hansen
Afholdt fredag den 26. april på Sognegården i Middelfart.
Pkt. 1.
Kaj Axel Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Pkt. 2.
Jens Thøger Hansen blev valgt som referent.
Pkt. 3.
Landsforeningens formand Ole Juul indledte med at mindes Dorte Hansen og Ullrich Rössing og takkede for
deres virke for foreningen. Herefter redegjorde formanden for året.
Formanden indledte med at motivere baggrunden for forslaget om vedtægtsændringen. Det skyldes at man
gerne vil markere at Landsforeningen Martin A. Hansen er landsdækkende.
Det har atter været et særdeles begivenhedsrigt år, hvor bogudgivelsen ”For Folkets Frihed” var det, der
fyldte mest. Daværende litterær direktør på Gyldendal, Johannes Riis, viste tidligt stor interesse for en
udgivelse, og med hans hjælp kunne Landsforeningen i forbindelse med fødselsdagsfejringen d.20.august
samtidig markere udgivelsen af For Folkets Frihed – Martin A. Hansen og Besættelsen. Johannes Riis var på
Gyldendal vært ved et større arrangement med et stort fremmøde og med taler af Johanns Riis, Ole Juul og
Bertel Haarder som man kan læse om i Nyhedsbrev nr. 17 fra november 2018. Det blev en meget
bekræftende dag for Landsforeningen
I 2018 blev der også afholdt 4 velbesøgte seminarer med temaet Martin A. Hansen og Besættelsen. På
Hadsten Højskole, på Liselund, på Emmaus, Haslev og endelig i Middelfart sognegård.
Fødselsdagsmarkeringen den 20.august 2019 vil i år foregå i Brønshøj. Her vil Kaare Vissing Andersen
arrangere en byvandring til de steder, hvor Martin A. Hansen og familien har boet og færdedes. Ved
aftenarrangementet efter byvandringen på Pilegaarden vil Landsforeningen uddele Martin A. Hansen Prisen
anno 2019.
Det næste tema vi i Landsforeningen vil arbejde med er Martin A. Hansen og Skolen. Her forestiller
Landsforeningen sig atter en bogudgivelse samt afviklingen af ca.6 seminarer i hele landet, herunder
Skærum Mølle der har vist interesse. Aarhus-Gruppen er igen på opgaven, og har i den forbindelse taget
kontakt til et forlag om en bogudgivelse.
Landsforeningen Martin A. Hansen har længe haft et ønske om at kunne tilbyde interesserede let
tilgængeligt materiale om forfatterskabet og personen Martin A. Hansen. Med fondsmidler fra Stevns
Brandts Fond er det nu blevet muligt for Landsforeningen at udgive to små hæfter, som dels er korte og
letlæselige, dels indeholder oplysninger om personen og udgivelserne, som er nyttige at have ved hånden,
når man ’går ombord’ i de mange romaner, noveller og essays. Landsforeningen kan i dag præsentere det
første hæfte, ”Martin A. Hansen for Begyndere” (skrevet af formanden selv). Det andet hæfte, Martin A.
Hansen – Tanker til Tiden, som udkommer d. 20.august og er skrevet af Jørgen Jørgensen. Jeg vil hermed
gerne takke bestyrelsen for Stevns Brandts Fond med Kjeld Petersen som formand for midler, der har gjort
det muligt at udgive disse hæfter.

Landsforeningen har ført drøftelser med Grethe Olsen, Emmaus, Haslev og Henning Nørhøj vedrørende
muligheden for at etablere en Martin A. Hansen-Samling med bøger, malerier, billeder og andet fra Martin
A. Hansens arbejdsliv. Emmaus vil til formålet stille et udmærket studierum samt depotplads i kælderen til
rådighed for Landsforeningen. Vi håber i Landsforeningen at kunne byde velkommen til en åbning af Martin
A. Hansen-Samlingen i sensommeren 2020.
Vi er i Landsforeningen taknemmelige for den hjælp en gruppe frivillige yder til at vedligeholde
”Digterruten”. Dertil kommer den såkaldte ”Litterære gruppe”, som gennem foredrag og arrangementer
sikrer, at kendskabet til forfatterskabet styrkes lokalt. Det handler om at effektivisere arbejdet i det lokale,
sikre at nye medlemmer kommer til og især nå ud til flere lokale om forfatterskabet.
Aarhus-Gruppen, som primært tager sig af arbejdet med bogudgivelser og tilrettelæggelse og afholdelse af
seminarer landet over, består af David Bugge, Bo Rasmussen, Jørgen Jørgensen og Ole Juul.
FaceBook-Gruppen består af 3-400 medlemmer og et særdeles godt redskab til kommunikation af
Landsforeningens initiativer og gøremål. Gennem et aflønnet samarbejde med webmaster Bjørn Popp,
Aarhus foreligger to gode, informative og opdaterede hjemmesider
Samarbejdet med menighedsrådet ved Strøby kirke går meget trægt og der er synes ikke at være vilje til
det, hvilket kun er at beklage. En ny person, Line Krogh Lay, er indsat af Stevns kommune. Hun er initiativrig
og har mange gode ideer til Landsforeningens virke i det lokale.
Et medlem spurgte til grunden for det manglende samarbejde med Strøby menighedsråd. Formanden og
bestyrelsesmedlem Mette Lise Rössing gav deres bud på mulige årsager.
Formanden afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen for et fremragende arbejde og rettede en
særlig tak til Minna Skjoldan for hendes arbejde i bestyrelsen, som har stået på siden hun indtrådte i
bestyrelsen efter hendes mands, Jørgen Skjoldans død.
Formandens beretning blev godkendt.
Pkt. 4.
Formanden gennemgik aktivitetslisten for 2019. Aktiviteterne fremgår af landsforeningens hjemmeside.
Pkt. 5.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 6.
Foreningens kasserer Mette Lise Rössing og bilagskontrollant Bo Michael Hansen gennemgik regnskabet for
2018. Regnskabet blev godkendt. Herefter redegjorde Mette Lise Rössing for driftsmidler stillet til rådighed
af Nordea-fonden og for midler fra Stevns Brands Fond.
Pkt. 7.
Mette Lise Rössing gennemgik budgettet for 2019. Budget 2019 blev godkendt. Kontingentet til
Landsforeningen vil fremover stadig være: kr. 200.- for alm. medlemskab, kr. 300.- for par og kr. 400.- for
institutioner.
Pkt. 8.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
Vedtægtsændringen blev vedtaget med alle fremmødte medlemmers stemmer.

Pkt 9
Ingen var på valg. Gunnar Kragh blev valgt til bestyrelsen i stedet for Minna Skjoldan, der var udtrådt.
Pkt. 10.
Karen Secher og Signe Jyde Rössing blev valgt som suppleanter.
Pkt. 11.
Bo Michael Hansen blev genvalgt som bilagskontrollant.
Pkt. 12.
Intet at berette.

Afslutningsvis takkes dirigent og formand for en god generalforsamling.

Ole Juul, Formand
Kaj Axel Jensen, Dirigent
Jens Thøger Hansen, referent

