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H. C. ANDERSEN SAMFUNDET - ODENSE 
 

Generalforsamling torsdag d. 24. april 2014 på Møntergården, Odense. 

 

Referat v/ formanden. 

 

Generalforsamlingen var kombineret med et medlemsmøde. Foredragsholderen ved årets første 

møde var ph.d. Anne Klara Bom, der underholdt de fremmødte med sit foredrag: ”Vores 

allesammens H.C. Andersen”. Foredraget og generalforsamlingen samlede 40 deltagere. 

 

Niels Chr. Lind blev valgt til dirigent. Han takkede for valget, og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved brev af 25. marts, jf. vedtægternes § 11. Herefter 

afvikledes generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 11. 

 

a. Formandens beretning (v/ Ejnar Stig Askgaard)  

 

“På bestyrelsens vegne skal jeg – som vedtægterne påbyder – aflægge en beretning om 

virksomheden i det forgangne år, dvs. fra sidste generalforsamling til i dag. Den vil forme sig som 

en oversigt over vore arrangementer. 

 

Sidste generalforsamling fandt sted 18. april 2013 med tilslutning af ca. 25 medlemmer. Forud for 

generalforsamlingen underholdt professor Klaus Müller-Wille fra Universität Zürich de fremmødte 

med sit foredrag: ”Skjønheds-Skrivemaskine – H.C. Andersen og bogen”. Det interessante foredrag 

lå til grund for Müller-Willes artikel i årets Anderseniana. 

 

Samfundets markering af H.C. Andersens fødselsdag bestod i, at vi om morgenen den 2. april 

nedlagde en krans ved Hasselriis’ statue af digteren i H. C. Andersen-haven, hvor der også blev 

nedlagt kranse fra Odense By v/ borgmesteren, By- og Kulturforvaltningen samt H. C. Andersen 

Priskomiteen. Kl. 13:00 afholdt vi det traditionelle arrangement i H. C. Andersens Hus, med 

legatuddeling og forskellige former for underholdning. Vi havde gæster fra Japan i anledning af 25-

jubilæet med venskabsbyen Funabashi, nær Tokyo, hvor der findes en stor og populær H.C. 

Andersen temapark. Senere på dagen afholdt H. C. Andersen Priskomiteen et arrangement i Odense 

Teater, hvor bl.a. Jacob Bøggild, der holdt foredrag ved generalforsamlingen i 2012, modtog H.C. 

Andersen-prisen.  

 

Efter sommerferien, den 28. september 2013, afholdt vi i Samfundet vores årlige ekskursion. I år 

gjaldt rejsemålet det fynske, og vi havde en dejlig udflugt. Vi tog af sted i dejligt vejr kl. 9:00, da 

vores rejsemål ikke var så fjerne. Først tog vi til Svendborg, hvor vi besøgte Sct. Nicolai Kirke.  

I Sct. Nicolai Kirke i Svendborg blev vi vist rundt. Vi så altertavlen, som H.C. Andersen beskrev i 

et dagbogsfragment uden årsangivelse. Vor tidligere formand, Niels Oxenvad, kunne i 1989 smukt 

bevise, at dagbogsfragmentet, hvor H.C. Andersen netop beskrev denne altertavle, måtte dateres til 

august 1836, hvor det tidligere var formodet, at det stammede fra 1830. Denne nydatering havde 

stor betydning i debatten om kongesøns-myten. Samfundets medlemmer kunne også beundre det 

store maleri i våbenhuset, der spillede en rolle i H.C. Andersens roman Kun en Spillemand, 1837. 

Rundvisningen på Broholm var særdeles kompetent. Vi fik en detaljeret historie om slægten, 

herregården og Jørgen Sehested, hans forhold til nazisterne under besættelsen og hans efterfølgende 

kamp for at rense sit og slægtens navn, hele affærens betydning for lokalsamfundet og Lundeborg, 

som slægten Sehested i sin tid havde anlagt, og meget mere. 
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Vi spiste derefter en dejlig frokost i den smukke Bertel Thorvaldsen-sal på Broholm. Både mad og 

betjening var en fornøjelse. 

Som det sidste besøgte vi Regisse Kilde, der også spiller en rolle i romanen Kun en Spillemand. 

Formanden fortalte om stedet, overtro og markeder gennem århundreder, og nogle af os smagte på 

vandet, der skulle være helligt og helsebringende. 

Efteråret bød også på en del arrangementer. Der var fernisering på udstillingen ”Kærlighedens 

ansigter” i H.C. Andersens Hus og i kølvandet på denne udstilling, blev der afholdt forskellige 

foredrag om H.C. Andersen og kærligheden, som Samfundets medlemmer blev inviteret til. Ved 

årets udgang udkom årets Anderseniana, som vi håber har fornøjet medlemmerne. Endelig kunne 

museet den 7. marts i år invitere Samfundets medlemmer til udstillingen ”Forestillinger” i H.C. 

Andersens Hus – en udstilling om H.C. Andersens kreative sind.” 

 

Formandens/bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 

b. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med status (v/ Ole Nielsen). 

Kasseren fremlagde grundigt årsregnskabet. Vurderingen lød, at der er behov for en 

hvervekampagne, hvis økonomien skal reddes. Desuden vil regnskaberne gennemgås med henblik 

på at sende rykkere ud til de medlemmer, der endnu ikke har betalt det årlige kontingent.  

 

c. Forslag til virkeplan og budget for det påbegyndte år (v/ Ejnar Stig Askgaard).  

 

I år er det planen, at vores udflugt skal foregå i det sjællandske. Vi vil planlægge en udflugten i 

sensommeren. Udflugtsmålet er herregården Corselitze og Fuglsang, hvor vi også vil bese 

kunstmuseet. På vejen kører vi også forbi Torkilstrup og ser mindestenen over B.S. Ingemann. 

Til efterårets møde håber vi på, at kunne træffe en aftale med Birthe Rønn-Hornbech, da hun netop 

har skrevet bogen Det evigt menneskelige om H.C. Andersen.  

 

Endvidere besluttedes det, at der ikke skulle ændres ved kontingentet nuværende årlige størrelse på 

200 kr. Virkeplanen godkendtes af generalforsamlingen. 

 

 

d. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter, valg af to revisorer og suppleanter for disse.  

 

Sidste år genvalgtes Ole Nielsen og Lars Bo Jensen og Ejnar Askgaard. Det betød, at Ane Grum 

Schwensen, Hanne Albirk og Solveig Brunholm var på valg i år. Alle genopstillede og blev 

genvalgt af generalforsamlingen. Endelig genvalgte generalforsamlingen de to revisorer, Lotte Holst 

og Niels Chr. Lind. 

 

 

e. Andre sager. 
 

Det blev besluttet for at stimulere tilgangen af nye medlemmer i H.C. Andersen Samfundet, at 

medlemmerne gerne må tage en gæst med til Samfundets arrangementer. Der blev også foreslået 

arrangementer så som sangaftener, en ”H.C. Andersen hvem-hvad-hvor”-gættekonkurrence ligesom 

også et aftenarrangement vedr. ”Tællelyset” blev efterlyst. 

 

Herefter konstateredes det, at dagsordenen var udtømt, og formanden takkede for den gode ro og 

orden.  
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