Referat af generalforsamling i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”
tirsdag d. 23. april 2013 i Kirkeladen, Strøby
Inden generalforsamlingen talte Dr. Theol. og forfatter Anders Kingo over sin tekst ”Om
ligheder og forskelle i Martin A. Hansen og Søren Kierkegaards tænkning”.
Ordinær generalforsamling i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”, Strøby, tirsdag den 23.
april 2013. Til stede: 35 deltagere.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.

Valg af dirigent2.
Valg af referent3.
Formandens beretning4.
Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år og status for
projekter5. Rettigdigt indkomne forslag fra medlemmerne6. Fremlæggelse og godkendelse
af regnskab7.
Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår og fastlæggelse
af kontingent for 20148. Valg af bestyrelse – ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg9.
Valg af 2 suppleanter – Svend-Bjørn Keil og Ella Pedersen er på valg. De er
villige til genvalg10.
Valg af 1 bilagskontrollant (revisor) – Bo Michael Hansen er på valg
(er villig til genvalg), 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. Bestyrelsen har i løbet af året
fortsat det faste bestyrelsesarbejde så som opkrævning af kontingenter, drift af hjemmeside
og udsendelse af information til foreningens medlemmer. Foreningen tæller p.t. 185
medlemmer.
Der er blevet udsendt informationsmails og 2 nyhedsbreve blandt andet med information om
løbende arrangementer vedrørende forfatterskabet. Sideløbende med dette har bestyrelsen
haft kontakt med Arbejdsmarkedets Feriefond i forbindelse med fondens støtte til projektet
”Digter og Landskab”, der skal blive Danmarks første digterrute.
Traditionen tro blev Martin A. Hansen fejret på fødselsdagen den 20. august 2012. Temaet
var ”Martin A. Hansen og Sven Havsteen-Mikkelsen” og fejringen bød på oplæsning ved
Hans-Ole Hansen samt foredrag ved Anders Thyrring Andersen og Bjarne Nielsen Brovst. 70
deltog i fejringen.
Bestyrelsens fondsansøgninger har givet gode resultater i det forløbne år. Agnete Jensens
Fond har givet 21.000 kroner blandt andet til skilte i forbindelse med ”Digter og Landskab” og
deltagelse i BogForum i Bella Center.

Arbejdsmarkedets Feriefond har støttet med 770.000 kroner og dertil har Nordea-fonden
meddelt 807.000 kroner i støtte hvormed etableringen af landets første digterrute kan blive en
realitet. Bestyrelsen fortsætter ufortrødent arbejdet med ”Digter og Landskab”-projektet.
Landsforeningen har modtaget en fin samling Martin A. Hansen-materialer fra Ib Fischer
Hansen, som har skrevet hovedopgave om forfatterens bog ”Orm og Tyr”. På grund af
sygdom kunne han ikke være til stede. Landsforeningen har udnævnt Ib Fischer Hansen til
nyt æresmedlem.
I november var Landsforeningen repræsenteret på BogForum på De Litterære Selskabers
stand. Ønsket er at deltage i år med egen stand. Dette er nu blevet muligt takket være Agnete
Jensens Fond, der støtter med 28.000 kroner til egen stand på BogForum november 2013.
Den 10. april inviterede Landsforeningens lokalgruppe til møde om Martin A. Hansen. Her
blev vist Niels Jørgen Kaisers portrætprogram fra marts 1961 med titlen ”Åsynet”, hvor også
Martin A. Hansens mor og søn Hans-Ole Hansen medvirker.
Menighedsrådsformand John E. Hansen afløser Antonie Poulsen i bestyrelsen.
Formanden sluttede beretningen med en tak til bestyrelsesmedlemmerne for det store
arbejde i året, der er gået og han takkede samtidig Menighedsrådet for husly og godt
samarbejde.
Formandens beretning kan i øvrigt læses i sin fulde ordlyd andetsteds på hjemmesiden.
Pkt. 4 Aktivitetsplan for 2013 blev forelagt og godkendt af forsamlingen. Udover mødet den
10. april og generalforsamlingen kan følgende nævnes:
Nyhedsbrev nr. 6 udkommer i maj.
Fejring af Martin A. Hansens fødselsdag den 20. august 2013. Her vil Landsforeningen blandt
andet uddele Martin A. Hansen-prisen og udnævne endnu et æresmedlem.
Lokaludvalget afholder arrangement i september. Og i november deltager Landsforeningen
på BogForum med egen stand. I november udkommer også nyhedsbrev nr. 7.
Pkt. 5 Ingen indkomne forslag.
Pkt. 6 Regnskab godkendt.
Pkt. 7 Budget godkendt. Kontingent uændret.

Pkt. 8 Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg. Under dette punkt opfordrede dirigenten til
stringens i tidspunkterne for bestyrelsesmedlemmers valg (p.t. valgt for 3 år) næste gang
vedtægterne skal revideres.
Pkt. 9 Svend-Bjørn Keil og Ella Pedersen blev genvalgt.
Pkt. 10 Bo Michael Hansen blev genvalgt tillige med ”bilagskontrollant suppleant” (Hanne
Zeiler).
Pkt. 11 Intet under punktet.
Formand Ole Visti Petersen takkede generalforsamlingen for en god aften. Også dirigenten
takkede for god ro og orden.
Ref. Anna Vigdis Hansen, 29.4.2013

-------------------------------------------Ole Visti Petersen, Formand

------------------------------------------Steffen Nordgaard, Dirigent

