
Landsforeningen Martin A. Hansen 
Referat af generalforsamling 2020 - torsdag den 22. oktober i Lille Heddinge Sognegård, Stevns 
 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Lars P. Asserhøj. Bestyrelsens forslag vedtaget. 
2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslog Henning Nørhøj. Bestyrelsens forslag vedtaget. 
3. Formandens beretning.  

Bemærkninger/spørgsmål til beretningen: 
I forbindelse med beretningens omtale af en ny redigeret udgivelse af ”Martin A. Hansen og skolen” 
spurgte Hanne Zeiler til muligheden for, at Ole Juuls foredrag ” Degnen på Sandø” fandt plads i ny 
udgivelsen. Henning Nørhøj supplerede med at forslag om at flere af foredragene til de planlagte 
men ikke gennemførte seminarer kom med. 
I øvrigt oplyste Ole Juul, at han påtænker at skrive et femte emnehæfte om ”Martin A. Hansen og 
troen”. 
Formandens beretning blev taget til efterretning. 

4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2020. Samtlige aktiviteter er blevet aflyst. Der henvises i 
øvrigt til hjemmesiden. 

5. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen forsalg er indkommet. 
6. Regnskab for 2019 blev fremlagt af Mette Lise Rössing. Regnskabet viste en stigning både i 

indtægter og udgifter i forhold til 2018. Indtægter i alt kr. 114.311,25 mod kr. 45.385,00 i 2018. 
Stigningen skyldes væsentligt driftsmidler fra Nordea Fonden og Stevns Brands Fond, samt salg af 
de nye udgivelser.   
Udgifter på i alt kr. 42.540,49 mod kr. 28.953,75 i 2018.  
Regnskabet viser et samlet driftsresultat på kr. 11.731, 67 
Regnskabet blev taget til efterretning. 

7. Budget 2020: Indtægter. Kr. 99.185,75. Udgifter: kr. 102.800,00.  
Bemærkninger/spørgsmål: Christian Sloth spurgte til udgifter i forbindelse emd etablering af MAH-
arkiv på Liselund. Formanden oplyste, at leje af lokale bliver til 0 kr. og der vil blive nogle udgifter 
til forsikring, ellers kun udgifter i forbindelse med flytning af arkivet og etablering – herunder reoler 
m.m. og møbler til studierummet. 
Budget blev taget til efterretning. 

8. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. Behandling af vedtægtsændringer udskydes til næste 
generalforsamling, da den nuværende generalforsamling ikke er beslutningsdygtigt pga. for få 
fremmødte (der henvises til vedtægterne). Generalforsamlingen tog dette til efterretning. 

9. Valg til bestyrelsen. Karen Vibeke Clausen og Mette Lise Rössing. Karen Vibeke Clausen ønskede 
ikke genvalg. I stedet blev Ida Gammelmark indvalgt. Mette Lise Rössing var villig til genopstilling 
og blev genvalgt. 

10. Valg af suppleanter. Karen Secher Jensen og Signe Jyde Rössing genvalgt.  
11. Valg af bilagskontrollanter. Lars P. Asserhøj på valg og blev genvalgt.  
12. Evt. Ole Juul takkede Karen Vibeke for hendes mangeårige, trofaste og energiske indsats i 

bestyrelsesarbejdet og overrakte en medalje fra Landsforeningen. Karen Vibeke Clausen svarede 
med en fortælling om sit første møde med Martin A. Hansens forfatterskab, sin stærke relation til 
Stevnsegnen og sin glæde ved bestyrelsesarbejdet gennem årene. 
 
 
Referent: Henning Nørhøj 


