Generalforsamling 2016 i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”.
Torsdag den 28. april i Kirkelade ved Strøby Præstegård, Stevns.
Pkt. 1.
Steffen Nordgaard blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Pkt. 2.
Anna Vigdis Hansen valgt som referent.
Pkt. 3.
Landsforeningens nye formand Ole Juul redegjorde for et godt og begivenhedsrigt år. Der er blevet holdt de
obligatoriske forretningsmøder, arrangementer mv. MAH-fødselsdagsfejringen den 20. august blev særligt
fremhævet. I samme forbindelse blev Martin A. Hansen-prisen overrakt til teolog David Bugge og forfatter Bjarne
Nielsen Brovst blev gjort til æresmedlem.
Indeværende MAH-år er Orm og Tyr-år. Det første Orm og Tyr-seminar blev afholdt på Hadsten Højskole den 16.
april. Cirka 50 personer deltog i seminaret, der havde 3 foredrag på dagsorden. Det var hhv. Anders Thyrring
Andersen, Birgitte Krejsager og Hans Ole Hansen.
Planlagt er også et ”Orm og Tyr” dagsseminar på Emmaus kursuscenter i Haslev 29.10.2016. I støbeskeen er også
arrangementer om årets tema ”Orm og Tyr” der fortsætter i 2017 i Foulum Kirke den 18. marts 2017 og på
kursuscenter Liselund i Slagelse sensommeren 2017.
Der er i det hele taget tydelig interesse for temaet ”Orm og Tyr”.
”Stevnsgruppen ” gør et stort arbejde for foreningen. Digterruten er færdig og regnskabet godkendt. Der resterer et
par rettelser ved enkelte rutepunkter. Ved seneste bestyrelsesmøde meldte frivillige sig til konkrete opgaver mht.
rutepunkterne.
Der tilbydes guidede ture på digterruten ved henvendelse til bestyrelsen. Hans Ole Hansen og Henning Nørhøj står
for rundvisningerne. Der er pt. planlagt 3 ture. Stevnsgruppen har også været vært ved bl.a. foredrag om ”Orm og
Tyr”.
Landsforeningens hjemmeside er fornyet og har fået ny webadresse (www.martin-a- hansen.dk). Digterrutens
hjemmeside www.digteroglandskab.dk er blevet forbedret v/Bjørn Popp. Kun justeringer mangler.
Bjørn Popp vil i det kommende år stå for udsendelse af nyhedsbreve i mere slanket form. Bjørn Popp er ansat som
webmaster i perioden. Landsforeningen har fået sin egen facebook-profil, der administreres af Ole Juul.
Hvad angår landskabsrummet. Det er besluttet, at der nu søges fondsmidler til etableringen af en herregårdslade
efter Bondeskovgaard-forbillede. Toiletfaciliteter udgør dog et vigtigt aspekt. I samme forbindelse er der stor
opmærksom på vigtigheden af lokalt samarbejde både hvad angår opførelse og drift af et MAH-landsskabsrum. Hans
Ole Hansen vil i denne forbindelse sikre kontakten til det lokale foreningsliv.
Der er taget initiativ til et radio/tv-projekt i bestræbelserne på at interviewe personer, der har kendt MAH. De to
første interviews (Mette Lise Rössing og Hans Ole Hansen) er gennemført. Det er planen, at interviewlisten udvides
til også at omfatte personer, der ikke nødvendigvis har kendt MAH personligt, men hvor forfatterskabet har betydet
noget for deres liv. Anna Vigdis Hansen er landsforeningens bindeled til dette projekt.

Den interne opgavefordeling i bestyrelsen er ændret lidt. Mette Lise Rössing har ønsket at blive fritaget for
udsendelse af nyhedsbreve og nyhedsmail og fungerer herefter som kasserer og landsdækkende sekretær. Hans Ole
Hansen træder - som nævnt - til som forbindelsesled mellem projekt landskabsrum og lokalområde. Det er i forslag,
at der etableres en understøttende ”Århus og sparrings-fraktion” for formand Ole Juul bestående af David Bugge,
Anders Thyrring Andersen, Ejvind Nielsen og Bo Rasmussen.
Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for fleksibilitet og godt samarbejde samt tak til
generalforsamlingen.
Spørgsmål til beretningen:
Hvad er målet (kroner) mht. fondsansøgning landskabsrum.Svar. Jvf. Pkt. 6.
Har formanden overvejet biskop Kjeld Holm (nyt medlem af Landsforeningen) mht. indlæg på et møde? Svar: Nej
men god idé.
Hvilken grund er i tankerne mht. landskabsrum? Svar: Jordareal ved P-plads Strøby Kirkelade.
Formandens beretning godkendt. Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd andetsteds på hjemmesiden.
Pkt. 4.
Kasserer Mette Lise Rössing forelagde aktivitetsplan for 2016/17. Planen blev godkendt af forsamlingen.
Aktivitetsplanen kan læses i sin fulde ordlyd andetsteds på hjemmesiden. I korte træk kan nævnes fødselsdagsfejring
den 20. august 2016, hvor nyt æresmedlem vil blive udnævnt foruden årets tema ”Orm og Tyr” vil indgå.
Foredragsaften i september (dato annonceres senere) og temadag på Emmaus den 29. oktober. OBS.
Landsforeningens web-adresse er ændret til: www.martin-a- hansen.dk.
Pkt. 5.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 6.
Digterruten er blevet præsenteret ifbm. et Nordea-fonden arrangement. Det kan konstateres, at kun få bruger
digterruten. Men det samme gør sig gældende andre steder, kunne det konstateres i denne forbindelse. Deltagende
eksperter (Mette Kamstrup blev fremhævet) kunne fortælle, at det er afgørende at komme med på store relevante
digitale platforme. Det tager i det hele taget tid, viser erfaringerne og af samme grund er rettelser og justeringer
nødvendige ifht. digterruten. Der er planer om tilsvarende digterruter andre steder i landet. Bl.a. en Kaj Munk-rute
v/Ringkøbing-Skjern Museum.
Nordea-fonden er rettet mod ”Det gode liv” og styrkelse af samme. Det er i denne forbindelse, det er relevant at
søge denne fonds midler i forhold til landskabsrummet. Planen er, at søge 2,6 mio. kr. til opførelse af
landskabsrummet. Oveni kommer sikring og drift af udstilllingsindhold samt toiletfaciliteter.
Spørgsmål til pkt. 6:
Hvem skal administrere MAH-huset? Svar: Planen er automatisk dørlukning morgen hhv. aften alternativt kun åbning
for anmeldte besøgsgrupper og ved lokale arrangementer.
Pkt. 7.
Regnskabet for Landsforeningen blev godkendt uden indvendinger.
Et enkelt spørgsmål blev rejst under punktet. Hvor mange medlemmer har foreningen p.t.? Svar: 213. Regnskab for
fondsmidlerne vedr. digterrute blev fremlagt til orientering.

Pkt. 8.
Budget for landsforeningen blev godkendt uden indvendinger. Kontingent fastholdes.
Pkt. 9.
Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.
Pkt. 10.
Gunnar Krag valgt som ny suppleant. Han træder ind i stedet for Minna Skjoldan der afløste Jørgen
Holstein i bestyrelsen.
Pkt. 11.
Ny bilagskontrollant valgt: Lars P. Asserhøj.
Ny bilagskontrollant-suppleant valgt: Ole Visti.
Pkt. 12.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling i god ro og orden.

Ref. Anna Vigdis Hansen 17.5.2016.

Ole Juul, Formand

Steffen Nordgaard, Dirigent

