
Generalforsamling 2019 i ”Landsforeningen Martin A. Hansen” 
Fredag d. 26. april kl. 16:00 til 20:00 Sognegården i Middelfart, Algade 1, 5500 Middelfart.  

 
Program: 
 
16:00 Velkomst ved Landsforeningens formand Ole Juul. Fællessang. 
16:10 Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.  
17:30 Udnævnelse af æresmedlem og præsentation af det nye boghefte om MAH. 
18:00 Kaffe, te og brød. Under spisepausen sælges der bøger af og om MAH.   

Pausen afsluttes med det traditionelle lotteri med gaver. 
19:00 Foredrag ved tidligere biskop Kjeld Holm, Århus * 
20:00 Afslutning og sang. 
 
*     ”Da barndomserindring blev til holdning – Martin A. Hansen og den personlige historie”  

ved Kjeld Holm. 
 
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.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 desuden redegøres der for forbrug af    
driftsmidler fra Nordea-fonden endvidere redegøres der for midlerne fra Stevns Brands Fond. 
7.   Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår og fastlæggelse af kontingent for 2020. 
8.   Forslag til ændring af § 6, stk. 2 i vedtægterne. Ordlyden er: Inden 1. maj hvert år afholdes 
generalforsamling i Stevns kommune. Dette ønskes ændret til: Inden 1. maj hvert år afholdes der 
generalforsamling.  
9.   Valg til bestyrelse. Ingen er på valg. Dog har bestyrelsesmedlem Minna Skjoldan valgt at træde 
ud af bestyrelsen og 1. suppleant Gunnar Kragh indtræder i stedet for Minna. 
10. Valg af to suppleanter. Karen Secher Jensen er villig til genvalg desuden vælges en ny 
suppleant.           
11. Valg af bilagskontrollant: Bo Michael Hansen er på valg, Lars P. Asserhøj er ikke på valg i år. 
12. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning. 
 
Bemærk: Igen i år skal deltagere i generalforsamlingen tilmelde sig med oplysning om antal 
deltagende personer. Beskeden sendes til Mette Lise Rössing mail: roessing@mail.dk  adresse: 
Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde senest d. 17. april 2018. 
 

Kaffe / te / smørrebrød og lotteriseddel koster kr. 50.- pr. prs der betales ved arrangementet. 
 
            Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter på Landsforeningens web: www.martin-a-hansen.dk . 
 

**NB. forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 

                                                                                På bestyrelsens vegne Ole Juul, formand. 
 

Formand, tidl. sognepræst, nu skribent og foredragsholder Ole Juul 
 Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten.  

Tlf. 2280 0827. E-mail: ole-juul@post.tele.dk 


