
Generalforsamling 2020 i ”Landsforeningen Martin A. Hansen” 
Udskudt til 20 august.  

 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 
1.   Valg af dirigent.      
2.   Valg af referent.  
3.   Formandens beretning.  
4.   Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2020.  
5.   Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. *  
6.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019 (i regnskabet indgår de årlige driftsmidler fra Nordea 
Fonden og midlerne fra Stevns Brands Fond). 
7.   Godkendelse af budget for 2020 og fastlæggelse af kontingent for 2021. 
8.   Forslag til ændringer i vedtægterne vedr. §2, stk. 2 der opdeles i stk. 2a og stk. 2b, desuden §4 stk. 2 og 
§6 stk. 10, dagsordenpunkt 9. Se vedhæftede redegørelse. 
9.   Valg til bestyrelse. Karen Vibeke Klausen (ikke villig til genvalg) og Mette Lise Rössing (villig til 
genvalg). Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges i stedet for K.V.K. 
10. Valg af to suppleanter. Karen Secher Jensen og Signe Jyde Rössing er villige til genvalg.           
11. Valg af bilagskontrollant: Bo Michael Hansen er ikke på valg i år. Lars P. Asserhøj er villig til genvalg 
12. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning. 
 
Forslag til ændringer i vedtægterne for ”Landsforeningen Martin A. Hansen” 
§ 2. 
Stk. 2 a.  
Et mål for Landsforeningen er at etablere stiforløb, fortællepunkter o. lign., som fastholder forbindelsen 
imellem Martin A. Hansens forfatterskab og Tryggevælde ådal og ådalens omegn. 
 
§ 2. 
Stk. 2 b.  
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 dets 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 Landsforeningen regi. 
 
§4. 
Stk. 2. 
I linje tre ændres teksten ’med hvert ét medlem’ til: ’med hver én observatør’  
 
§ 6. 
Stk. 10, dagsordenspunkt 9. 
I linje tre erstattes ’repræsentanter’ med ordet: ’observatører’  
 
 

Indkaldelse til den udskudte generalforsamling vil blive udsendt i slutningen af juli 2020. 
 

På bestyrelsens vegne – landssekretær Mette Lise Rössing 


