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H. C. ANDERSEN SAMFUNDET - ODENSE 
 

Generalforsamling tirsdag d. 7. september 2021 på Møntergården. 
 
Referat v/ Solveig Brunholm. 
 
Generalforsamlingen var kombineret med et medlemsmøde. Foredragsholderen var Samfundets 
formand Ejnar Stig Askgaard, der holdt foredraget ”Ord og billede i H.C. Andersens kunst” baseret 
på hans ph.d.-afhandling fra 2019. Generalforsamlingen samlede 22 deltagere. 

Niels Chr. Lind blev valgt til dirigent. Han takkede for valget, og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtægternes § 11. Herefter afvikledes 
generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 11. 
 
a. Formandens beretning for 2020  
 
På grund covid-19, blev generalforsamlingen sidste år aflyst, og der var heller ingen arrangementer.  
 
b. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med status. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet, der er lavt antal betalende medlemmer, og økonomien er dårlig. 
Regnskaber for 18, 19 og 2020 lægges på hjemmesiden. 
 

• Medlemmerne savner Medlemskort og girokortet, som tidligere lå i Anderseniana. 

• Anderseniana skal fremover hentes i forhallen på Møntergården. Det blev foreslået at 

uddelegere til medlemmer at udlevere i Odense-kvarterer (det vil kræve et større arbejde at 

plotte ind på kort, hvor alle medlemmer bor m.v.). 

• Det blev foreslået, at Anderseniana sendes med DAO i stedet for Postnord – det er billigere 

og lige så effektivt. 

Ole Nielsen og Solveig Brunholm holder snarest et køkkenmøde og gennemgår betalinger – eller 
især manglende ditto – og sender venlig reminder. Vi kan f.eks. konstatere, at der er tilmeldt 124 
brugere til hjemmesiden – men kun 56 af disse har betalt. 
 
c. Forslag til virkeplan og budget for det påbegyndte år. 
 
Vi diskuterede planer for den kommende tid: 
  

• Elisabeth Oxfeldt fra Oslo Universitet arbejder med H.C. Andersens indflydelse på norsk 

litteratur og vil komme til Odense i efteråret for at holde foredrag. Medlemmerne bliver 

adviseret om foredraget gennem hjemmesiden. 

• Det er planen at foretage en rundvisning i det nyindviede museum, når det er helt færdigt. 

• Theodor Storm Selskabet i Husum kommer til Odense, og Ejnar vil der opfordre til 

udveksling af besøg hos hinanden. 

Forslag blev efterlyst – og det myldrede frem med gode ideer: 
 

• Foredrag på HCA-Festival kan med covid-19 erfaringerne videreformidles på zoom, gratis 

for Samfundets medlemmer, men med et betalingsgebyr på f.eks. 50 kr. for ikke-

medlemmer. 
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• HCA-Foredrag kan i det hele taget formidles efter samme princip. 

• Udflugter til fynske herregårde i en periode, så den oprindelige Jylland-Fyn-Sjælland-cyklus 

brydes. 

 
d. Valg af bestyrelse og et antal suppleanter, valg af to revisorer og suppleanter for disse.  
 
Der blev ikke valgt bestyrelse eller suppleanter på grund af covid-19 afbrydelsen af Samfundets 
virke. 
 
 
e. Andre sager. 
 
Der indkom flere forslag fra Samfundets medlemmer, som bestyrelsen vil tage op på det kommende 
bestyrelsesmøde:  
 

• Netværk med andre litterære selskaber 

• Gymnasielærere skal informeres om kommende online-foredrag 

• Folder om HCA Samfundet til udlevering på det nye museum.  

• Plakat til ophængning i den nye forhal: Interesseret i H.C. Andersen? – meld dig ind i H.C. 

Andersen Samfundet! 

• Bestyrelsen lægger en strategiplan, som lægges ud på hjemmesiden 

• Søg evt. §18- eller §79-midler til frivillige foreninger. (Solveig Brunholm er straks gået i 

gang med at undersøge mulighederne). 

 


