Generalforsamling 2020 i ”Landsforeningen Martin A. Hansen”
Torsdag d. 22. oktober kl. 16:00 til 20:00
i Lille Heddinge Sognegård, Rødvigvej 37, Lille Heddinge, Stevns
Program:
16:00
16:10
17:30
18:00
19:00

Velkomst ved Landsforeningens formand Ole Juul.
Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.
Præsentation af boghefte nr. 2 ”Martin A. Hansen – Skoletanker til tiden” ved Ole
Juul og særtryk om Martin A. Hansen og skolen ved Jørgen Jørgensen.
Kaffe, te og brød. Under spisepausen sælges der bøger af og om Martin A. Hansen.
Pausen afsluttes med det traditionelle lotteri med gaver.
Foredrag ved forfatteren til boghefte nr. 2, Jens-Peter Noes Olesen, og til slut et
indlæg ved Ida Gammelmark om arbejdet med ”Martin A. Hansen og skole”20:00
Afslutning.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2021.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. *
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019 (i regnskabet indgår de årlige driftsmidler fra
Nordea Fonden og midlerne fra Stevns Brands Fond).
7. Godkendelse af budget for 2020, og fastlæggelse af kontingent for 2021.
8. Forslag til ændringer i vedtægterne vedr. §2, stk. 2 der opdeles i stk. 2a og stk. 2b, desuden §4
stk. 2 og §6 stk. 10, dagsordenpunkt 9.
9. Valg til bestyrelse. Karen Vibeke Klausen (ikke villig til genvalg) og Mette Lise Rössing (villig
til genvalg). Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges i stedet for Karen Vibeke Klausen.
10. Valg af to suppleanter. Karen Secher Jensen og Signe Jyde Rössing er villige til genvalg.
11. Valg af bilagskontrollant: Bo Michael Hansen er ikke på valg i år. Lars P. Asserhøj er villig til
genvalg
12. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning.
Bemærk: På grund af corona reglerne skal deltagere i generalforsamlingen tilmelde sig med
oplysning om navn(e) og antal deltagende personer (hvis antallet overstiger 50 prs. vil de sidst
tilmeldte få besked om at der ikke er flere pladser). Oplysning om deltagelse sendes til Mette
Lise Rössing - mail: roessing@mail.dk senest d. 16. oktober 2020.
Kaffe / te / smørrebrød og lotteriseddel koster kr. 50.- pr. person, der kan betales via Mobile Pay
erhverv 378540, overføres til bank: 9261 3050630314 eller betales kontant på dagen.
Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter på Landsforeningens web: www.martin-a-hansen.dk
*NB. forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest 8. oktober 2020.
På bestyrelsens vegne Ole Juul, formand.
Formand, tidl. sognepræst, nu skribent og foredragsholder Ole Juul
Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten.
Tlf. 2280 0827. E-mail: ole-juul@post.tele.dk

