
Referat

Ordinær generalforsamling i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”

Strøby, torsdag den 26. april 2012.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år og status for projekt
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
7. Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår og fastlæggelse af kontingent for 2013
8. Valg af bestyrelse – Hans-Ole Hansen, Antonie Poulsen, Jørgen Skjoldan, Poul Arne   Nielsen  

og Anders Thyrring Andersen er på valg
9. Valg af 2 suppleanter – både Svend-Bjørn Keil og Ella Pedersen er på valg
10. Valg 1 bilagskontrollant (revisor) – Hanne Møller Zeiler 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
Pkt. 2. Anna Vigdis Hansen blev valgt som referent

Pkt. 3. Formand Ole Visti Petersen gennemgik årets aktiviteter. Der har været afholdt 3 
bestyrelsesmøder og bestyrelsen har haft travlt med at hverve medlemmer, med drift af 
landsforeningens hjemmeside, med kontingentopkrævning og udsendelse af information til 
foreningens medlemmer. Medlemstallet er steget til 163.

Der er blevet udsendt 2 nyhedsbreve i maj og november 2011. Hans-Ole Hansen medvirkede i juni i to 
indslag på TV2 Øst om Landsforeningens virke og planer. I forbindelse med markeringen af Martin A. 
Hansens fødselsdag den 20. august 2011 blev nu afdøde Ib Spang Olsen udnævnt til æresmedlem. I 
samme anledning blev Martin A. Hansen-prisen uddelt for første gang. Prisen, der består af 4000 
kroner og en Agerhøne-statuette udført af Ulrich Rössing, blev givet til Anders Thyrring Andersen. Der 
blev i forbindelse med udnævnelse og prisoverrækkelse holdt taler af Ib Spang Olsen, Anders Thyrring 
Andersen, Ole Visti Petersen og Mette Lise Rössing. Talerne kan læses i nyhedsbrev nr. 3. 
Mindedagen afsluttedes med fremvisning af ”Strudsen” instrueret af Lise Roos og med indledning af 
Anders Thyrring Andersen. 

I september 2011 udkom folderen ”Digter og landskab på Stevns”. Folderen er blevet til med støtte fra 
Agnete Jensens Fond.

Der er kommet ny belægning under udsigtsbænken. Dette er blevet muligt med støtte fra Stevns 
Kommune. 

Foreningen har fået tilsagn om en fondsbevilling på 770.000 kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond. 
Tilsagnet er givet i forventning om, at foreningen får supplerende midler fra andre sider. Dorte Nielsen 
Hansen fortsætter arbejdet med at søge fondsmidler.

Aktivitetsudvalget på Stevns har i løbet af året fortsat arbejdet med at arrangere lokale aktiviteter. Her i 
foråret (28. april) med en tur i ”Martin A. Hansens fodspor” kaldet ”Varpelev i forfatterskabet”. Til 
september arrangeres endnu en tur i ”Martin A. Hansens fodspor” omkring novellen ”Høstgildet”.  

I november 2011 udgav Det Danske Litteraturselskab ”Lykkelige Kristoffer”. Udgivelsen blev rosende 
anmeldt i Dagbladet Information (se Nyhedsbrev nr. 2 og 3). 

I forbindelse med Ib Spang Olsens død forfattede bestyrelsen et mindeord, der desværre ikke blev 
antaget af aviserne. Landsforeningens kasserer, Mette Lise Rössing, deltog på Landsforeningens 
vegne i begravelsen.  

I tidsskriftet ”Ådalen” har Ella Pedersen skrevet indlægget ”Litteraturen i naturen”. Teksten kan læses i 
nyhedsbrev nr. 3.

Bestyrelses arbejder med planer om en CD-udgivelse med Martin A. Hansen-materialer. Det samme 



gælder planer om at være repræsenteret på årets bogmesse i Bella Center ved enten deltagelse i de 
danske litteraturselskabers stand eller en særlig stand omhandlende forfatterskabet Martin A. Hansen.

Det har således været et særdeles travlt år for bestyrelsen. Formand Ole Visti Petersen takkede 
bestyrelsesmedlemmerne for en aldrig svigtende interesse. Ole Visti Petersen takkede også 
Menighedsrådet for husly i forbindelse med foreningens mødeaktiviteter.

Pkt. 4. Udover den ordinære generalforsamling den 26. april 2012:
Lørdag den 28. april 2012 har Lokalkomitéen på Stevns arrangeret Varpelev-vandring. Turen starter 
klokken 13 ved Ravnehøj. Den fortsætter ud til Lammehøj og indbefatter også et besøg i Varpelev 
Kirke. Turens omdrejningspunkt vil være beretningen om mordet ved Lammehøj og højdepunktet vil 
være afsløringen af morderens gravsted. Turen koster 30 kroner for kaffe/te og brød.  

I Maj udkommer nyhedsbrev nr. 4. 

Årets fødselsdagsmarkering den 20. august 2012 vil byde på et afvekslende program, der blandt andet 
omfatter indlæg ved Bjarne Nielsen Brovst, oplæsning af erindringsnovelle ved Hans-Ole Hansen og 
Anders Thyrring Andersen vil oplæse det afsnit om Martin A. Hansen, som han har forfattet til en ny 
udgivelse om maleren Havsteen-Mikkelsen i forbindelse med dennes 100 års dag.

I november udkommer nyhedsbrev nr. 5. 

Som nævnt under formandens beretning planlægges det at deltage i årets bogmesse med en 
selvstændig familiestand eller sammen med andre litteraturselskaber.  

Der arbejdes fortsat videre med projekt Landskabsrum. En fond har givet det råd, at foreningen starter 
med at realisere de udendørs formidlingsplaner for derefter at arbejde videre med planerne om et 
”Landskabsrum”. Hvad angår det første (der har et budget på 1,6 mio. kroner) er der planer om 
vejrstærke plancher i naturen men ikke mindst brug af moderne elektroniske redskaber i form af App 
og gps. Projektleder Dorte Nielsen Hansen har kontakt til en ny fond i håbet om, at foreningen her kan 
opnå de supplerende støttemidler, der er en forudsætning for førnævnte støtte fra Arbejdsmarkedets 
Feriefond. 

Pkt. 5. Vedr. indstilling fra et af foreningens medlemmer er der divergens mellem den tidsfrist, der er 
gældende i foreningens vedtægter og den tidsfrist, der er anført på indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling. Indtil dette bliver ændret i vedtægterne beslutter forsamlingen efter indstilling fra 
Landsforeningens bestyrelse, at forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
skal indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Andre divergenser der måtte dukke op samles sammen, så nødvendige vedtægtsændringer sker på 
én gang ved en senere generalforsamling. Forslagsstiller og forsamling tilsluttede sig forslaget. 

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 (kontingent ændres ikke).

Pkt. 8. Hans-Ole Hansen, Jørgen Skjoldan og Anders Thyrring Andersen blev genvalgt. De to 
udpegede bestyrelsesmedlemmer Antonie Poulsen og Poul Arne Nielsen fortsætter i bestyrelsen.

Pkt. 9. Svend-Bjørn Keil og Ella Pedersen blev genvalgt.
Pkt. 10. Hanne Møller Zeiler blev genvalgt. Johanne Christensen blev valgt som ”bilagskontrollant 
suppleant”.
Pkt. 11. Signe Rössing-Wright orienterede om, at facebookgruppen nu har 358 venner.

Der henvises i øvrigt til formanden Ole Visti Petersens beretning andetsteds.

Ref. Anna Vigdis Hansen, 30.4.2012

-------------------------------------------- --------------------------------------------
Ole Visti Petersen, Formand Steffen Nordgaard, Dirigent


