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H. C. ANDERSEN SAMFUNDET - ODENSE 
 

Generalforsamling torsdag d. 17. marts 2015 på Møntergården, Odense. 

 

Referat v/ formanden. 

 

Generalforsamlingen var kombineret med et medlemsmøde. Foredragsholderen ved årets første 

møde var ph.d. Ane Grum-Schwensen, der underholdt de fremmødte med sit foredrag: ”Fra 

strøtanke til værk – en genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. 

Andersens forfatterskab”. Foredraget og generalforsamlingen samlede 26 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 24. april 2014 på Møntergården med tilslutning af ca. 40 

medlemmer. Forud for generalforsamlingen underholdt ph.d. Anne Klara Bom fra SDU/H.C. 

Andersen Centret de fremmødte med sit foredrag: ”Vores allesammens H.C. Andersen”. Det 

interessante foredrag lå til grund for Anne Klara Boms afhandling, som hun kort forinden 

erhvervede sin ph.d.-grad ved. 

 

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. professor Jacob Bøggild, der holdt foredrag ved generalforsamlingen i 2012, 

modtog H.C. Andersen-prisen.  

 

Efter sommerferien indbød Samfundet medlemmerne til vores årlige ekskursion. Udflugten gjaldt 

Falster, hvor det var planen at besøge Fuglsang, Corselitze og Thorkildstrup. Da kun der kun var ti 

tilmeldte til turen, måtte vi af økonomiske årsager aflyse udflugten. Til gengæld var der stort 

fremmøde til efterårsarrangementet, der fandt sted i foredragssalen til Møntergårdens nye 

udstillingsbygning. Her holdt Birthe Rønn-Horbech foredrag over sin nyudgivne bog Det evigt 

menneskelige. Det var et meget levende og underholdende foredrag, og arrangementet, der blev 

lavet i samarbejde med Fyens Stiftstidende, var en stor succes. 

 

Formandens/bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

 

 

 

 



2 

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

 

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

 

I år er det planen at gennemføre vores udflugt til Falster. Udflugtsmålet er herregården Fuglsang, 

hvor vi også vil bese kunstmuseet. På vejen kører vi også forbi herregården Corselitze og gør stop 

ved Thorkildstrup for at se mindestenen over B.S. Ingemann. Efterårets foredrag har vi endnu 

ikke planlagt.  

 

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 Ane Grum Schwensen, Hanne Albirk og Solveig Brunholm. Det betød, at Ole 

Nielsen og Lars Bo Jensen og Ejnar Askgaard 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. 
 

Vi diskuterede, hvorledes vi kunne reducere omkostningerne ved udsendelse af Anderseniana, og 

der var tilslutning til, at Anderseniana fremover skal udkomme tids nok til at medlemmerne kan 

afhente et eksemplar ved det årlige julemarked i Odense. For de, der ikke kan afhente et eksemplar, 

vil årsskriftet blive sendt med posten. 

 

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

orden.  


