
Referat

Generalforsamling i ”Landsforeningen Martin A. 
Hansen”
Torsdag den 23. april 2015 i Kirkeladen, Strøby.

Dagsorden:

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. Status for projekt ”Digter og landskab”
7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab (udsendes pr. mail og post)
8. Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår og fastlæggelse af 

kontingent for 2015
9. På valg til bestyrelsen er: Hans-Ole Hansen (villig til genvalg), Jørgen 

Skjoldan og Anders Thyrring Andersen (som begge ønsker at udtræde af 
bestyrelsen), Ole Visti Petersen ønsker at udtræde, som varslet i 2014. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans-Ole Hansen og nyvalg af forfatter og 
pensioneret præst Ole Juul.

10. Svend-Bjørn Keil er på valg som suppleant (villig til genvalg). Ella Pedersen 
ønsker at udtræde som suppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af SBK og 
nyvalg af Minna Skjoldan.

11. Valg af 2 bilagskontrollanter (revisorer) – Lars P. Asserhøj er på valg, desuden 
valg af 1 bilagskontrollant suppleant.

12. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Pkt. 1.  Lars P. Asserhøj blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede 
generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Pkt. 2.  Anna Vigdis Hansen blev valgt som referent.

Pkt. 3.  Den nu afgåede formand Ole Visti Petersens beretning kan læses i sin fulde 
ordlyd andetsteds på hjemmesiden. Der blev rejst et enkelt spørgsmål i forbindelse 
med beretningen gående på hvorvidt bestyrelsen har haft kontakt med mulige 
formandsemner. Til dette blev der svaret, at bestyrelsen ikke på nuværende 
tidspunkt ønsker at fortælle, hvem den måtte have i tankerne som ny formand men 
at der selvfølgelig hurtigst muligt vil blive bragt et formandsemne i forslag ved 
bestyrelsens konstituering. Beretningen blev enstemmigt vedtaget

Pkt. 4.  Kasserer Mette Lise Rössing forelagde aktivitetsplan for 2015, der blev 
godkendt af forsamlingen. Aktivitetsplanen kan læses i sin fulde ordlyd andetsteds 
på hjemmesiden. I korte træk kan nævnes ”Løgneren-foredrag” i marts ved Ejvind 



Nielsen. I maj fortsættes samarbejdet med Emmaus Galleri & Kursuscenter i Haslev 
i form af et åbent weekendseminar om Martin A. Hansen. Nyhedsbrev nr. 10 
udkommer først i juni. I maj/juni bliver der arrangeret 2 guidede ture på digterruten. 
Traditionen tro bliver Martin A. Hansens fødselsdag markeret den 20. august 2015 
med arrangement i Kirkeladen fra kl. 16 til 19. I samme forbindelse bliver MAH-
prisen uddelt. Oktober byder på foredragsaften på Stevns og i november udkommer 
nyhedsbrev nr. 11. 

Pkt. 5.  Ingen indkomne forslag.

Pkt. 6.  Alle praktiske og tekniske opgaver i forbindelse med digterruten er næsten 
udført og der er nu opsat plancheskilt ved Kirkeladens parkeringsplads. Der er 
etableret en stente (stengærde med overgang), så det er lettere at komme til de 200 
år gamle piletræer i Skoleengen. Nu mangler kun vejviserpæle i Solgårdsparken, i 
Store Tårnby og ved Strøby Kirke. Herefter er digterruten færdig og kan overdrages 
til Landsforeningen. Projektregnskabet afsluttes (den 21. maj men der vil frem til 
september) snarest og der vil resten af året fortsat være mulighed for at lægge fotos 
og tekster på digterrutens hjemmeside inden for beløbsrammen.

Pkt. 7.  Et enkelt spørgsmål blev rejst under punktet. Nemlig hvorvidt 1. oplag af 
rutebogen er udsolgt. Dette er ikke tilfældet. Regnskabet blev godkendt uden 
indvendinger. 

Pkt. 8.  Budgettet blev godkendt uden indvendinger. 

Pkt. 9 . Hans-Ole Hansen blev genvalgt og forfatter og pensioneret præst Ole Juul 
blev valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen indskrænkes samtidig med 2 medlemmer, 
som vedtægterne giver mulighed for. Herefter består bestyrelsen af 7 medlemmer og 
2 suppleanter.

Pkt. 10.  Svend-Bjørn Keil blev genvalgt og Minna Skjoldan blev nyvalgt som 
suppleant. 

Pkt. 11.  Lars P. Asserhøj blev genvalgt for 1 år og Bo Michael Hansen blev genvalgt 
for 2 år. 

Pkt. 12 . Hans-Ole Hansen takkede den nu afgåede formand Ole Visti Petersen for 
den store indsats for Landsforeningen. Og der blev udbragt et trefoldigt leve for 
samme. Til slut blev der uddelt ”medaljer” i bronze med ”fuglen” som motiv udført af 
Ullrich Rössing. Ole Visti Petersen, Jørgen Skjoldan, Ella Pedersen samt Anders 
Thyrring Andersen modtog hver en medalje som tak for den store indsats både før 
Landsforeningen stiftedes i 2009 og derefter i Landsforeningen Martin A. Hansens 
bestyrelse. 

Ref. Anna Vigdis Hansen 28.4.2015

Ole Visti Petersen, Formand Lars P. Asserhøj, Dirigent


