
 
Generalforsamling 2017 i ”Landsforeningen Martin A. Hansen” 
Onsdag 19. april kl. 19:00 til 22:00 i ”Kirkeladen” ved Strøby Præstegård, Stevns. 
 
Program: 
 
19:00 Velkomst ved Landsforeningens formand Ole Juul. Fællessang 
19:15 Generalforsamling i Landsforeningen – se dagsorden nedenfor.  
20:15 Kaffe, te og brød. Under kaffepausen sælges der bøger af og om MAH, desuden andet 

materiale vedr. forfatterskabet. Pausen afsluttes med lotteri. 
21:00 udnævnelse af nyt æresmedlem v/ Mette Lise Rössing 
21:15 Nyt æresmedlem Jørgen Jørgensen taler om ”Orm og Tyr” * 
22:00 Afslutning med sang 
 

* Teolog og tidl. Seminarielektor Jørgen Jørgensen – har dyrket en omfattende 
skribentvirksomhed, som især har kredset om hans glødende interesse for Martin A. 
Hansen. Det er således Jørgen Jørgensen, der sammen med Anders Thyrring 
Andersen har stået for relanceringen af Martin A. Hansens forfatterskab blandt andet 
med udgivelsen af ”Hemmelighedens kunstner” fra 1991 og Martin A. Hansens 
”Dagbøger I – III” fra 1993. (citat fra Nyhedsbrev nr. 2). 

 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 
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.   Nuværende og kommende temaer for Landsforeningen 
7.   Ændringer i planen for fase 2 vedr. ”Digter og Landskab” 
8.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016 og forbrug af driftsmidler fra Nordea-fonden 
9.   Godkendelse af budget for det aktuelle regnskabsår og fastlæggelse af kontingent for 2018 
10. Ændringer af vedtægterne – se forslag udsendt af bestyrelsen 
11. Valg til bestyrelsen, Mette Lise Rössing, Karen Vibeke Klausen, begge villige til genvalg 
12. Bestyrelsens suppleanter: Sven Bjørn Keil og Gunnar Krag ingen er på valg i år 
13. Valg af 1 bilagskontrollant – Lars P. Asserhøj er på valg. 
14. Evt. – under punktet kan der ikke sættes forslag til afstemning. 
 

Kaffe / te / kage og lotteriseddel koster kr. 50.- pr. prs. (betales ved kaffebordet) 
 

Se i øvrigt Landsforeningens vedtægter på foreningens web: www.martin-a-hansen.dk 
 

**NB forslag til bestyrelsen indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen 
 

                                                                                På bestyrelsens vegne Ole Juul, formand 
 

Formand, fhv. præst og forfatter Ole Juul, Lilleåvænget 6, 8370 Hadsten.  
Tlf. 2280 0827. E-mail: ole-juul@post.tele.dk 


