Referat fra generalforsamling i Dr. Hansens Venner
torsdag d. 27.5.2021 kl. 19.00 i Kirkehuset
ad 1 Valg af dirigent: Mogens Jensen, som konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig,
hvorefter han ledede de 28 fremmødte gennem aftenens punkter.
ad 2 Formand Tom aflagde beretningen om foreningens virksomhed
i det forløbne regnskabsår. Han redegjorde for de aktiviteter, der
til trods for nedlukningen havde fundet sted, og dem, der venter i
nærmeste fremtid. Ligeledes nævnte han de temmelig mange tiltag,
der er foregået i haven, men i øvrigt henvises til formandens
vedlagte beretning. Beretningen godkendtes uden spørgsmål eller
kommentarer.
ad 3 Kasserer Birgit forelagde det reviderede regnskab for det
forløbne regnskabsår. Regnskabet godkendtes.
ad 4 Der var ingen indkomne forslag.
ad 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Tom Michelsen og Inger Riis Madsen genvalgtes.
ad 6 Valg af revisor for 1 år.
Thorkill Hjelm genvalgtes.
ad 7 Valg af revisorsuppleant for 1 år.
Preben Graversen genvalgtes.
ad 8 Bestyrelsen har ikke mulighed for at fremlægge noget budget,
da foreningen stadig er i sin opstart. Det godkendte
generalforsamlingen. Kontingentet vedtoges uændret til 100 kr.
ad 9 Eventuelt.
Efter kaffen og den gode snak rundt ved bordene redegjorde Lene
Brandstrup for planen for det nedsavede træ foran huset. Da det
havde forårsaget en lang revne i muren, måtte der nødvendigvis
handles. Lene har lavet en aftale med træskulptør Niels Rahbek fra

Ærø om at omdanne den 3,5 m høje stub til et kunstværk med
mennesker, der bevæger sig mod toppen, hvor der skal være en
morter og en slange, således at apotek og lægehus samles symbolsk.
Forsamlingen syntes godt om ideen.
Jeremy overtog dernæst ordet og billedlærredet, som først
udfyldtes af den smukke akvarel, der hænger i huset, og hvis
kunstner er ukendt. Dette byens næstældste hus fra 1846 - kun
overgået af kirken - vidner om, hvor ung byen er.
Jeremy fortalte om de forskellige udseender og anvendelser, huset
har haft gennem tiden og sluttede med at fortælle om, hvilken
klædedragt og rolle, det har i dag.
Fra officielt plan besluttedes i 1842 at oprette en embedslægestilling i byen, men først 4 år senere stod huset klart til indflytning,
så Dr. Hansen de første år boede til leje i præstegården i Sdr.
Omme. Egnen var fattig, og det var ingen guldgrube at betjene det
kolossale område spændende fra Give, Hoven, Ansager til Vorbasse
med Grindsted i centrum til en årsløn på 300 rigsdaler.
I 1882 udvidedes huset mod øst med to værelser og mod vest med
et brændeskur, på hvis sokkel der i 1934 byggedes et bibliotek – i
dag det hvide sundhedshus.
I 1927 solgtes lægeboligen og blev museum., indtil Lene Brandstrup
i 2017 overtog huset, som sammen med haven er under stadig
forvandling til at blive et kulturelt åndehul. Bibliotekets
registrering af den store teologiske samling samt kommunens udlån
af malerier af Erling Frederiksen, Jørgen Glavind, Ejler Ellehage m.
fl. understøtter dette.
Jeremy sluttede af med at slå en krølle på historien ved at nævne,
at hans eget hjem i det tidl. lægehus i Vorbasse havde forbindelse
til Dr. Hansens hus, idet Vorbasse-lægen Ove Klausen i 1933 blev
gift med Elisabeth, der var oldebarn af den fotointeresserede
apoteker Sofus Levin Hansen, som havde fotograferet Alfred
Märtens, mens han malede det billede, som Jeremy og Elin
forærede Lene Brandstrup sammen med et maleri af Jørgen Glavind
i anledning af
DR. HANSENS HUS’ 175 ÅRS FØDSELSDAG I ÅR.
Referent: Inger

