Referat: Generalforsamling i ”Landsforeningen Mar5n A. Hansen”
Tirsdag den 8. april 2014 i Kirkeladen, Strøby.
Til stede: 39 medlemmer.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af referent.
3.
Formandens beretning.
4.
Bestyrelsens forslag 9l ak9vitetsplan for det kommende år og status for projekter
5.
ReBdigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6.
Forslag 9l ændringer af Landsforeningens vedtægter (se vedlagte / vedhæIede forslag)
7.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (se vedlagte / vedhæIede regnskab)
8.
Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår og fastlæggelse af kon9ngent for
2014
9.
Valg af bestyrelse – følgende er på valg Ole Vis9 Petersen, MeVe Lise Rössing og Karen
Vibeke Klausen. Alle 3 er villige 9l genvalg. Grundet ændringen i antal medlemmer fra
menighedsrådet skal et nyt medlem indvælges i bestyrelsen.
10. Valg af suppleant – Ella Pedersen s9ller sin plads 9l disposi9on.
11. Valg af 2 bilagskontrollanter (revisorer) – Bo Michael Hansen og Hanne M. Zeiler er på
valg, desuden valg af 1 bilagskontrollant suppleant.
12. Evt. – under punktet kan der ikke sæVes forslag 9l afstemning.
Pkt. 1. Steﬀen Nordgaard blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen
for lovligt indvarslet og beslutningsdygFg.
Pkt. 2. Anna Vigdis Hansen blev valgt som referent.
Pkt. 3. Formanden Ole VisF Petersens beretning kan læses i sin fulde ordlyd andetsteds på
hjemmesiden. I hovedtræk kan refereres, at Landsforeningen p.t. tæller 193 medlemmer. I det
forløbne år har bestyrelsen fortsat det vigFge arbejde med udsendelse af informaFon Fl
medlemskredsen herunder Nyhedsbrev nr. 6 og 7. DerFl opkrævning af konFngent og driU af
hjemmeside.
Også i 2013 blev MarFn A. Hansen fejret på fødselsdagen den 20. august. MarFn A. Hansenprisen blev givet Fl forfaXer Ida Jessen, der kviXerede med foredrag. Og bænkepladsen ved
Tryggevælde å – udført af Palle Nielsen, Bondeskovgaard i Osted - blev indviet blandt andet med
tale af daværende borgmester på Stevns Poul Arne Nielsen, der også klippede snoren Fl den nye
bænkeplads.
Takket være donaFon fra Agnete Jensens Fond havde Landsforeningen sin egen stand på
BogForum i Bella Center i november 2013. Her kunne Landsforeningen blandt andet præsentere
ruteplan og punkter for ”Digter og Landskab”- projektet. Standen var rigFg godt besøgt og både
direktør for Gyldendal, Nordea Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond aﬂagde standen et besøg.
EUer kommunalvalget i november 2013 er formand for Kulturudvalget Bjarne Østergaard

Rasmussen (V) indtrådt som Stevns kommunes nye repræsentant i Landsforeningens bestyrelse.
Bjarne Østergaard Rasmussen aﬂøser Fdligere borgmester Poul Arne Nielsen, som formanden
takkede for bestyrelsesindsatsen. Formanden bød samFdig Poul Nørby velkommen i
bestyrelsen. Poul Nørby er ny repræsentant for Strøby Kirkes Menighedsråd.
Formanden sluXede sin beretning med at takke alle samarbejdspartnere herunder Strøby
Menighedsråd for husly og projektleder Dorte Nielsen Hansen, der er sygdomsramt.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 4. Kasserer MeXe Lise Rössing forelagde akFvitetsplan for 2014, der blev godkendt af
forsamlingen. AkFvitetsplanen kan læses i sin fulde ordlyd andetsteds på hjemmesiden. I
hovedtræk kan refereres, at Landsforeningen v/Anders Thyrring Andersen arrangerer MarFn A.
Hansen-seminar den 10. maj i Markus kirke i Århus. I maj udkommer Nyhedsbrev nr. 8. Og den
17. maj og 22. juni indvies hhv. rutepunkt 5, Ranestedet og rutepunkt 6, Holtug kirke. Fejringen
af MarFn A. Hansens fødselsdag den 20. august 2014 er under forberedelse. Her indvies
projektet ”Digter og Landskab – MarFn A. Hansen på Stevns”. Arrangementet vil foregå fra cirka
kl. 16 Fl 19 og der planlægges taler, servering og teaterforesFlling.
Næsjormand Hans-Ole Hansen redegjorde kort for ovennævnte projekt. De skilte, der bliver en
del af digterruten, vil blive opsat inden den oﬃcielle indvielse den 20. august. Derimod bliver
den Flhørende App først virksom fra og med indvielsen. I Flknytning Fl App´en udkommer en 80
siders tekstguide. Der arbejdes fortsat med planerne om et ”Landskabsrum”, der med Fden skal
beskæUige sig med det samlede forfaXerskab. Forbillede for den bygning, der skal danne
rammen om landskabsrummet, er en ”herregårdslade”, der er under opførelse i Osted nær
Bondeskovgaard. Bestyrelsen planlægger i den forbindelse udﬂugt Fl Bondeskovgaard. Det
videre arbejder skal på et Fdspunkt danne grundlag for en detaljeret og nøje forberedt
fondsansøgning med henblik på at skaﬀe midler Fl at realisere planerne om et ”Landskabsrum”.
Pkt. 5. Ingen indkomne forslag.
Pkt. 6.
Paragraf 2, stk. 2 ændres i henhold Fl det foreslåede
Paragraf 4, stk. 2 ændres i henhold Fl det foreslåede
Paragraf 6, stk. 10 punkt 6 ændres i henhold Fl det foreslåede
Stk. 10 punkt 7 ændres i henhold Fl det foreslåede
Stk. 10 punkt 9 ændres i henhold Fl det foreslåede
Samtlige vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget og kan læses i sin fulde ordlyd
andetsteds på hjemmesiden.
Pkt. 7. Regnskab godkendt uden indvendinger.
Pkt. 8. Budget godkendt uden indvendinger (konFngent uændret).
Pkt. 9. Ole VisF Petersen, MeXe Lise Rössing og Karen Vibeke Klausen blev genvalgt. Jørgen
Holstein, Varpelev, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Pkt. 10. Ella Pedersen blev genvalgt.

Pkt. 11. Bo Michael Hansen valgt for 2 år ved generalforsamlingen i 2013. Lars Asserhøj valgt
som den anden af to bilagskontrollanter. Johanne Christensen genvalgt som suppleant Fl
bilagskontrollanterne.
Pkt. 12. PræsentaFon af ny CD med Hans-Ole Hansen-indtaling samt dias med billedkunst af
MarFn A. Hansen ved Poul Jørgensen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og formand Ole VisF Petersen takkede
generalforsamlingen for en god aUen.
Ref. Anna Vigdis Hansen 10.4.2014

Ole VisF Petersen, Formand

Steﬀen Nordgaard, Dirigent

