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H. C. ANDERSEN SAMFUNDET - ODENSE 
 

Generalforsamling tirsdag d. 16. april 2019 på Odense Adelige Jomfrukloster. 

 

Referat v/ formanden. 

 

Generalforsamlingen var kombineret med et medlemsmøde. Foredragsholderen var Henrik 

Engelbrecht, der holdt foredraget ”H.C. Andersen i operaen” baseret på hans nyligt udkomne bog: 

Hjertet brast i toner – med H.C. Andersen i operaen. Generalforsamlingen samlede 43 deltagere. 

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

generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved brev af 9. februar, jf. vedtægternes § 11. Herefter 

afvikledes generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 11. 

 

a. Formandens beretning for 2018 (v/ Ejnar Stig Askgaard)  

 

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

virksomheden i det forgangne år. Den vil forme sig som en oversigt over vore arrangementer. 

 

Samfundet markerede den 2. april 2018 H.C. Andersens fødselsdag ved om morgenen den 2. april 

at nedlægge 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. Senere på dagen, kl. 14:30, afholdt vi legatuddelingen i koncerthusets Pro Musica Sal 

med bidrag af fortæller Lise Marie Nedergaard Seidelin og med Lasse Schjerning Trio stod for de 

musikalske indslag. Forfatteren Jens Blendstrup holdt en forrygende ”ulejlighedstale”, som vi fik 

lov at bringe i årets Anderseniana.   

 

Sidste generalforsamling fandt sted 11. april 2018 på Møntergården med tilslutning af 16 

medlemmer. Forud for generalforsamlingen underholdt ph.d. Torsten Bøgh Thomsen de fremmødte 

med sit foredrag: Skyggepunkter, mudder og menneske-atomer – natur og materialitet i H.C. 

Andersens forfatterskab.  

 

Årets udflugt fandt sted den 16. september og gik til Sjælland, til herregården Gisselfeld, hvor vi 

blev vist rundt i de fornemme stuer og havde adgang til parkanlægget og det fine orangeri. Det var 

her, Andersen i 1842 fik ideen til sit mest kendte eventyr: ”Den grimme Ælling”. Vi spiste en dejlig 

frokost på Villa Gallina, og så gik turen hjemad, hvor vi dog gjorde holdt ved Kanehøj, et gammelt 

rettersted ved Skælskør, hvor H.C. Andersen den 8. april 1825 overværede en frygtelig henrettelse 

af tre mennesker, et elskende par og en karl, der sammen havde planlagt drabet på pigens fader. Det 

var en sidste henrettelse på Kanehøj. Vi mindedes de ulykkelige unge menneskers skæbne på højen 

og også de to elskendes barn, der blev født i rådstuearresten i Skælskør et halvt år før henrettelsen 

af forældrene, Christine, hvis dåbsdag det faktisk var.  

 

I efteråret, den 23. oktober, indkaldt vi medlemmerne til et foredrag af årets modtager af H.C. 

Andersen Prisen, Klaus Müller-Wille, der holdt foredraget: Spøgende bøger – H.C. Andersens 

materiale æstetik, der baserede sig på hans bog fra 2017 Sezierte Bücher. 

 

Kort før jul modtog medlemmerne årets udgave af Anderseniana. Jeg vil i den forbindelse gerne 

takke for, at så mange henter deres eksemplar på Møntergården. Det er en dyr fornøjelse at sende 

årbogen med posten. 

 

Formandens/bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 
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b. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med status. 

Samfundets kasserer, Ole Nielsen, fremlagde Samfundets årsregnskab for 2018 og tillige et papir, 

der viser Samfundets økonomi over en ti-årig periode, der viste at egenkapitalen langsomt svinder 

ind. Udviklingen skyldes bl.a. en medlemstilbagegang, en stor støtte til museets erhvervelser af 

anderseniana, men også en ubalance mellem Samfundets indtægter og udgifter. Det blev derfor 

vedtaget, at vederlaget for forårs- og efterårsmøderne forhøjes med 25 kr. til 75 kr. til dækning af  

udgifterne til foredragsholder, smørrebrød og drikkevarer.  

 

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

 

Årets udflugt går til Jylland, nærmere bestemt til Silkeborg, søndag den 8. september. Afgang finder 

sted med bus kl. 8:00 fra Shell-tanken ved Rosengårcenteret. Undervejs vil vi nyde rundstykker og 

kaffe. Vi bliver sat af ved Himmelbjerget, hvorefter vi går ombord på en af tur-bådene, som sejler 

os til Silkeborg. da vi ikke kan sige, om vi kommer til at sejle med Hjejlen, som er verdens ældste 

hjuldamper i drift, vil vi under sejlturen vil vi nyde en ale fra Grauballe Bryghus, der hedder 

”Hjejlen”. Vi står af i Silkeborgs centrum og går til ”Underhuset”, hvor vi spiser vores frokost. 

Herefter tager vi på Museum Jorn, hvor vi får lov til at se den store billedbog, som H.C. Andersen 

lavede til Christine Stampe. Den lille pige var i familie med papirproducenterne Drewsen, der 

oprettede papirmøllen her, og dermed lagde grundstenen til byen Silkeborg. 

Vi anslår, at turen og alle herlighederne vil koste 500 kr./person. 

 

Det besluttedes, 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.  

 

Lars Bo Jensen, Ole Nielsen og Ejnar Stig Askgaard var på valg i år. Ligeledes er der valg af 

revisorer, Lotte Holst og Niels Chr. Lind. Alle blev genvalgt. 

 

 

e. Andre sager. 
Det blev foreslået at reducere portoudgifterne for udsendelsen af årets Anderseniana ved at de 

medlemmer, der ikke afhenter Anderseniana på museet i julen, betaler for forsendelsesportoen. Der 

var flere forslag til, hvordan man kunne administrere en sådan ordning. Bestyrelsen vil på det 

kommende bestyrelsesmøde diskutere disse forslag nærmere. 


