Referat: Ordinær generalforsamling i ”Landsforeningen
Martin A. Hansen”.
Strøby, onsdag den 27. april 2011.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år og status for projekt
Landskabsrum.
5. Rettidigt indkomne forslag til medlemmerne.
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
7. Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår.
8. Valg af bestyrelse – Ole V. Petersen, Mette Lise Rössing, Ella Pedersen, Peter
Leerberg er på valg.
9. Valg af 2 suppleanter – både Svend-Bjørn Keil og Karen Vibeke Klausen er på
valg.
10. Valg af 1 bilagskontrollant (revisor) – Bo Michael Hansen er på valg, desuden
valg af ”bilagskontrollant suppleant”.
11. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Velkomst ved formand Ole Visti Petersen.
Pkt. 1.
Steffen Nordgaard blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev fastslået lovligt indvarslet.
Pkt. 2.
Anna Vigdis Hansen blev valgt som referent.
Pkt. 3.
Formand Ole Visti Petersen gennemgik årets aktiviteter. Blandt andet løbende
medlemshvervning, vedligeholdelse af hjemmesiden og opkrævning af kontingenter.
Martin A. Hansens fødselsdag den 20. august 2010 blev markeret i Strøby med foredrag
af Anders Thyrring Andersen og salg af nye og gamle Martin A. Hansen-bøger.
I september 2010 donerede Palle Nielsen, Osted, en bænk, der vil blive opstillet ved
mindestenen i Strøby.
Bestyrelsen har besluttet dels at lave en informationsfolder til besøgende ved mindesten

og kommende Landskabsrum, dels at indstifte en pris på 5000 kroner til personer, der har
haft særlig betydning for Martin A. Hansens forfatterskab. Prisen vil blive uddelt på
forfatterens fødselsdag første gang senest den 20. august 2012.
I forlængelse af formandens beretning gjorde Hans-Ole Hansen status over arbejdet med
Landskabsrummet. Der er etableret en projektgruppe bestående af Ole Visti Petersen,
Hans-Ole Hansen og Dorte Nielsen Hansen. Sidstnævnte er ansat som projektleder.
Arkitekt Sigurd Brandt, Store-Heddinge, har tegnet en endelig skitse til
Landskabsrummet. Den arkitektoniske udformning er endt med en oval bygning med
knæk på det ydre murværk Der forestår nu en længere proces. Netop nu er
arkitekttegningen til nabohøring. Der ventes ikke væsentlige indvendinger i den
forbindelse og høringen skulle gerne ende op med den nødvendige dispensation fra
Landzoneloven. Dernæst skal der opnås byggetilladelse til Landskabsrummet.
Under formandens beretning fremlagde Mette Lise Rössing bestyrelsens forslag til en
aktivitetsplan for det kommende år. På Martin A. Hansens fødselsdag den 20. august
2011 planlægger bestyrelsen et eftermiddagsarrangement i Strøby. Der blev gjort
opmærksom på, at ”Samrådet for de litterære selskaber” den 19. og 20. august afholder et
arrangement i Snekkersten under titlen ”Klassikerne og Nutiden”, som Landsforeningen,
om muligt, vil deltage i.
I oktober/november er der planer om 3 foredrag om Martin A. Hansen på Stevns i
samarbejde med LOF. Endvidere er der planlagt produktion af postkort, produktion af en
informationsfolder med titlen ”Digter og landskab” og endelig er der planer om at
etablere adgang til køb af brugte Martin A. Hansen-værker på hjemmesiden.
Pkt. 5.
Ingen forslag indkommet.
Pkt. 6.
Regnskab blev fremlagt af Mette Lise Rössing og godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 7.
Budget for det aktuelle regnskabsår blev fremlagt af Mette Lise Rössing og godkendt
uden bemærkninger.
Pkt. 8.
Ole Visti Petersen blev genvalgt.
Mette Lise Rössing blev genvalgt.
Ella Pedersen ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt Karen Vibeke Klausen.
Peter Leerberg blev genvalgt.
Pkt. 9.
Svend-Bjørn Keil blev genvalgt.

Ella Pedersen blev valgt.
Pkt. 10.
Bo Michael Hansen blev genvalgt.
Johanne Christensen blev genvalgt.
Pkt. 11.
Under punktet blev der rejst et enkelt spørgsmål om forventningerne til at opnå de
fondsmidler, der er nødvendige for at få realiseret Landskabsrummet.
Der henvises i øvrigt til formanden Ole Visti Petersens beretning andetsteds.
Ref. AVH, 29.4.2011

