
Referat af generalforsamling 2021 i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”, lørdag d. 10. juli 
kl. 10.00 til 18.00 i Lille Heddinge Sognegård, Stevns. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

1. Valg af dirigent.  
Lars Asserhøj blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent og konstaterede, at general-
forsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 

2. Valg af referent:  
Henning Nørhøj blev foreslået af bestyrelsen og valgt. 

3. Formandens Beretning.  
Ole Juul aflagde bestyrelsens beretning. Der henvises til den udsendte skriftlige beretning. 
Beretningen blev taget til efterretning. 

4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2021.  
Der forelå en skriftlig aktivitetsplan, som blev kommenteret af formanden, idet den 20. au-
gust, forfatterens fødselsdag bliver en ”indvielse” af Martin A. Hansen Samlingen på Lise-
lund kaldet ”lille SALUM". 

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.  
Der var ingen indkomne forslag. 

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020.  
Regnskabet var udsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen. Mette Lise Rös-
sing fremlagde regnskabet med kommentarer. Der er fremgang i kontingenter fra kr. 33.000 
til kr. 35.900. Nedgang i sponseringer fra kr. 66.618 til kr. 26190. Nedgang i bogsalg, som 
skyldes de færre arrangementer under Coronakrisen. Regnskabet viste indtægter på i alt kr. 
71.020 for 2020. Udgifterne beløber sig for 2020 til kr. 94.770 og et driftsresultat på kr. - 
23.749. Regnskabet blev godkendt. 

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021 og fastlæggelse af kontingent for 
2021.  
Et foreløbigt budget var udsendt med mødeindkaldelsen og blev fremlagt af Mette Lise Rös-
sing med indtægter kr. 62.944 og udgifter kr. 69.000 og et driftsresultat på - 6.056. Mette 
Lise Rössing kunne meddele, at der til Samlingen på Liselund nu er bevilget kr. 95.000 fra 
Trelleborgfonden og fra Nordea Fonden 28.000 og 50 000.- fra projektet Danske Digterruter 
(mere er i vente herfra). De to sidste beløb er bevilget til ”Martin A. Hansen Pladsen ved 
Strøby”. Budgettet blev godkendt. Budgettet vil fremover ligge på hjemmesiden. Kontingent 
er uændret. 

8. Forslag til ændringer i vedtægterne vedr. §2 stk. 2, der opdeles i stk. 2a og 2b, desuden 
§4 stk. 2 og §6 stk. 10 punkt 9.  
Forslag til vedtægtsændringer var udsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen. Forslagene 
blev fremlagt af Ole Juul 
Stk. 2a samme tekst som tidligere. 
Stk. 2b Fik godkendt følgende tekst: Landsforeningen opretter en studiesamling på basis af 
materiale, der overdrages af arvingerne Hans-Ole Hansen og Mette Lise Rössing og andre 
givere. Der udarbejdes en registrant over Samlingens indhold, og den til enhver tid værende 
bestyrelse for ”Landsforeningen Martin A. Hansen” fører tilsyn med Samlingen og dens 
brug. 



Ved ændringer i Samlingens brug eller placering er ejeren af Samlingen, Landsforeningen, 
ansvarlig for Samlingen og dens videre fremtid. 
Ved nedlæggelse af Landsforeningen skal foreningen sørge for at værdierne overgives til 
videre bevarelse i en kulturinstitution. 
Hvis arvingernes repræsentant(er) i bestyrelsen konstaterer uretmæssigheder i forbindelse 
med Samlingen, skal dette påtales og behandles i Landsforeningens regi. 
Forslag til vedtægtsændringer var udsendt i forbindelse med mødeindkaldelsen.  
Valg til bestyrelsen.  
Nyvalg af medlemmer af bestyrelsen i forbindelse med Hans-Ole Hansens dødsfald. Ole 
Juul er på valg, men er ikke villig til genvalg, Gunnar Kragh er på valg og villig til genvalg. 
Et skift på kassererposten nødvendiggør, at den nye kasserer også indtræder som medlem af 
bestyrelsen. Jens Thøsing Andersen er af bestyrelsen foreslået som ny kasserer. Han blev 
valgt som ny kasserer og indtræder i bestyrelsen. Signe Jyde Rössing (hidtidig suppleant) 
blev ligeledes foreslået af bestyrelsen og valgt, Henning Nørhøj blev af bestyrelsen foreslået 
og valgt. Hermed bliver den nye bestyrelse på i alt 6 medlemmer. Iflg. vedtægterne består 
bestyrelsen af 5 til 9 medlemmer. 

9. Valg af suppleanter.  
Karen Secher er villig til at fortsætte. Ny suppleant blev præsenteret af Ida Gammelmark, 
nemlig Søren Thomsen. Begge blev valgt som suppleanter.  

10. Valg af bilagskontrollanter.  
Bo Michael Hansen blev genvalgt, mens Lars Asserhøj ikke var på valg. Begge er fortsat 
bilagskontrollanter. 

11. Evt.  
Ingen indlæg 

 

Referat ved Henning Nørhøj 

 

 


