Referat.
Ordinær generalforsamling i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”
Strøby, torsdag den 22. april 2010.
Velkomst ved formand Ole Visti Petersen.
Afbud fra Ib Spang Olsen.
Pkt. 1.
Steffen Nordgaard blev valgt som dirigent.
Pkt. 2.
Anna Vigdis Hansen blev valgt som referent.
Under punktet: Generalforsamlingen blev fastslået lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Pkt. 3.
Formand Ole Visti Petersen lagde i sin årsberetning (se hjemmesiden) ud med at mindes og
takke afdøde Kaj Hedegaard, tidligere formand for Strøby Menighedsråd og
bestyrelsesmedlem i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”. Kaj Hedegaards store indsats og
engagement blev fremhævet. Ære være hans minde.
Herefter et oprids af baggrunden for stiftelsen af Landsforeningen Martin A. Hansen. Stiftet på
baggrund af et oplæg fra Hans-Ole Hansen og Mette Lise Rössing samt ægtefæller.
Målsætningen med Landsforeningen, der blev stiftet den 15. april 2009, var at sikre viden og
fortælling om forfatteren, herunder at markere MAH´s 100 års dag den 20. august 2009 samt
at rejse fondsmidler til etableringen af et ”Landskabsrum” med arkiv, samling og møderum.
Dertil at etablere en hjemmeside med link til hjemmeside om forfatterskabet på Syddansk
Universitet. Formanden kunne konstatere, at Landsforeningens mål for det første år er
opfyldt:
MAH´s 100 års dag blev markeret den 20. august 2009 og Landsforeningen er i gang med
forarbejdet til en etablering af Landskabsrummet herunder i gang med at søge fondsmidler.
Alt sammen baseret på stiftelsen af Landsforeningen Martin A. Hansen den 15. april 2009,
der nedsatte følgende bestyrelse:
Formand: Ole Visti Petersen, Tidl. rektor, Svendborg Gymnasium
Næstformand: Hans Ole Hansen, søn
Kasserer: Mette Lise Rössing, datter
Poul Arne Nielsen, Borgmester, Stevns Kommune
Antonie Poulsen (erstatter afdøde fmd. for Strøby Menighedsråd Kaj Hedegaard)
Peter Leerberg, Strøby Menighedsråd
Jørgen Skjoldan, redaktør
Anders Thyrring Andersen, litteraturforsker
Ella Pedersen, Fmd. for ”Tryggevælde og Stevns ådals bevarelse”
Samt suppleanter:

Svend Bjørn Keil, smed
Karen Vibeke Klausen, lokalborger
Bilagskontrollanter Bo Michael Hansen og Hanne Zeiler, hertil suppleant Jørgen Kurth,
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 6 bestyrelsesmøder, udsendt 3 medlemsbreve/mail
samt brev med ny hvervefolder og i efteråret 2009 en aktivitetskalender cirka 1 gang om
måneden.
Bestyrelsen har desuden (og blandt andet) udarbejdet forretningsorden, budgetter, hvervet
medlemmer, etableret bankforbindelse og udarbejdet hvervefolder støttet af DiBa med en
donation på 3000 kroner foruden forhandlet sig til et større nedslag i trykkeprisen.
Landsforeningen tæller nu 145 medlemmer.
Landsforeningen har også igangsat etablering af en hjemmeside. Arbejdet støttes af Agnete
Jensens Fond med en donation på 30.000 kroner. Donationen bruges til at aflønne en
webmaster. Hjemmesiden har premiere i maj 2010 og senere vil hjemmesiden blive linket til
Syddansk Universitets forskningsportal.
MAH´s 100 års dag den 20. august 2010 var Landsforeningens første fremtræden overfor
offentligheden. I forbindelse med fejringen overtog Landsforeningen ansvaret for
mindestenen, der nu er flyttet til fremtrædende plads. Desuden blev mindestenens tekst
trukket op.
100 års dagen blev markeret med diverse taler af blandt andet Johannes Riis, Anders
Thyrring Andersen, Ida Jessen, Johannes Nørregaard Frandsen, Ole Visti Petersen og
Antonie Poulsen. Der var desuden korsang og oplæsning ved skuespiller Jens Albinus. 100
årsfejringen omfattede også en kirkedel med tale af Hans-Ole Hansen, musik af Michael
Falch og afspilning af optagelse med Martin A. Hansen.
Formanden takkede samtlige frivillige hjælpere i forbindelse med 100 årsfejringen.
100 årsdagen blev muliggjort på baggrund af donationer fra Agnete Jensens Fond (5.000
kroner), Stevns Kommune (15.000 kroner), Gyldendal (25.000 kroner) og familie (5.000
kroner). Og 100 årsdagen fik god presseomtale i både TV og skrevne medier.
Det forgangne år har også rummet en Klassikerdag med temaet Martin A. Hansen, der blev
afholdt i festligt regi den 16. september 2009 i København i hvilken forbindelse der blev
distribueret en bibliografi i hæfteform.
Og endelig har året været præget af drøftelser og planlægning af projektet, der skal etablere
et MAH Landskabsrum. Forudsætningerne i dette projekt har ændret sig i løbet året. Således
er projektstatus pr. april 2010 som følger:

Strøby Menighedsråd har tilbudt Landsforeningen at leje et areal med udsigt mod
Tryggevælde å til placering af Landskabsrummet, da Menighedsrådet selv får brug for hele
staldlængen. Landsforeningen afventer, at Roskilde Stift godkender den juridiske lejekontrakt
mellem Strøby Menighedsråd og Landsforeningen Martin A. Hansen.
Landsforeningen har overtaget afdøde arkitekt Niels Truelsens tegningsmateriale.
Bestyrelsen har på baggrund af ovenstående ændret fondsstrategi.
Stevns Brand Fond har doneret 150.000 kroner til projektet.
Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at søge fondsmidler.
Formanden afsluttede beretningen med en tak til Strøby Menighedsråd for husly i forbindelse
med Landsforeningens møder og aktiviteter og for bestyrelsesmedlemmernes engagerede
arbejde.
Der var bifald til formandens beretning, der blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 4.
Mette Lise Rössing præsenterede det kommende års aktiviteter:
April: Ordinær generalforsamling
Maj: Familiemarkering af Vera Hansens 100 års dag
August: Eftermiddagsarrangement i Strøby på forfatterens fødselsdag den 20. august.
Okt./Nov.: 3 foredrag om MAH på Stevns i samarbejde med LOF
Dertil øvrige tiltag: Udlodning af bøger, premiere på hjemmeside i maj
(www.martinahansen.dk), samarbejde med Litterære Samråd (med fokus på ægtefællerne
bag forfatterne), produktion af 4-6 postkort med MAH motiver, 1 stk. folder vedr. ”Forfatter og
landskab”.
Pkt. 5.
Ingen forslag indkommet.
Pkt. 6.
Mette Lise Rössing gennemgik regnskabet for 2009. Regnskabet præsenterer en samlet
indtægt på 81.639, 19 kroner og en samlet udgift på 71.245,05 kroner hvilket efterlader et
positivt resultat på: 10.394,14 kroner.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 7.
Mette Lise Rössing fremlagde budgetforslag for det aktuelle regnskabsår. Forslaget
præsenterer samlede indtægter på 76.850 kroner og samlede udgifter på 70.050 kroner
hvilket efterlader et positivt driftsresultat på: 6.800 kroner.
Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 8.

Ikke valg til bestyrelsen i indeværende år.
Pkt. 9.
Ikke valg af suppleanter i indeværende år.
Pkt. 10.
Genvalg af bilagskontrollant Hanne Møller Zeiler men nu for 2 år.
Valg af bilagskontrollantsuppleant for 1 år: Johanne Kristensen, Varpelev.
Pkt. 11.
Mette Lise Rössing præsenterede det grafiske motiv til hjemmesiden. Dette bygger på motiv
fra ådalen udført af Ulrich Rössing.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for slut og takkede for god ro og orden.
Ref.: Anna Vigdis Hansen 26.4.2010.
Ole Visti Petersen, Formand

Steffen Nordgaard, Dirigent

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN IFØLGE FORENINGENS VEDTÆGTER:
(til orientering)

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.7. Godkendelse af
budget for det aktuelle regnskabsår.8.
Valg af bestyrelse for 3 år – der er ingen
medlemmer på valg.9. Valg af 2 suppleanter – der er ingen suppleanter på valg.10. Valg af
1 bilagskontrollant (revisor) – der er ingen på valg* – valg af en suppleant for 1 år11. Evt. –
under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.
de fremmødte medlemmer accepterede at 1 bilagskontrollant var på valg, nu for 2 år og denne var samtidig villig
til genvalg.

