
Referat af årsmødet i Lolland-Falsters Historiske Samfund 
tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 

på Restaurant Sukkertoppen på Saxkjøbing Sukkerfabrik 
 

Antal deltagere: 14, inkl. Bestyrelsen 
 

1. Valg af dirigent 
Palle Sørensen blev foreslået og valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Beretning ved formand Ole Munksgaard 
Formandens skriftlige beretning findes i årbogen for 2014, s. 106-107. 
Formandens mundtlige beretning: 
a. Arrangementer i 2014-2015 

29. april 2014 afholdtes årsmødet, som indledtes med et foredrag om rock på Lolland-
Falster 1956-1971 v/Claus Hellgren Larsen. 
24. maj 2014 på Reventlow-museet Pederstrup: Foredrag om Herregårdenes udvikling 
på Lolland-Falster samt rundvisning v/museumsinspektør Jesper Munk Andersen. 
23. august 2014 måtte en tur til Koldkrigsmuseet på Stevns aflyses pga. for få 
tilmeldinger. 
November 2014 præsenterede vi årbogen, og lektor John Bertelsen holdt foredraget 
”Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika”. LFHS har støttet udgivelsen af bogen af 
samme navn økonomisk. 
7. marts 2015 holdt museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen foredraget 
”Grundtvig på prærien”, hvorefter forsamlingen besøgte udstillingen af samme navn på 
Stiftsmuseet i Maribo.  
11. marts 2015 var der koncert med Duo Suonante i Bispegården i Nykøbing samt 
foredrag om D. G. Monrad v/biskop Steen Skovsgaard. 
 
Formanden konstaterede, at der var stærkt svingende tilslutning til arrangementerne. Ved 
de bedst besøgte havde der været ca. 40 deltagere. 

b. Årbog 2014 
Billedet på omslaget har affødt forskellige både positive og negative reaktioner. 
Indholdsmæssigt spreder vi os mest muligt over Lolland og Falster med gode 
illustrationer og fint bogtrykkerarbejde. Årbogen er omtalt positivt i pressen, om end lidt 
senere end vi kunne ønske os i forhold til udgivelsestidspunktet. 

c. Synlighed 
Vi har moderniseret hjemmesiden, som vi bruger til orientering af medlemmerne, og vi 
er flittige på Facebook. 
Formanden nævnte som eksempel på en af nyhederne på hjemmesiden, at Jan Bodholdt 
har udarbejdet et register over artiklerne i samtlige årbøger. 
Han opfordrede desuden til, at man jævnligt besøger både hjemmesiden http://lfhs.dk/ og 
Facebook-gruppen https://www.facebook.com/lfhistorie?fref=ts 
Endelig takkede han Christian Frederiksen for arbejdet med Facebook og Kim Hansen 
for arbejdet med hjemmesiden. 

d. Økonomi 
Foreningens økonomi er sund og god med en kapital på ca. 300.000 kr. Pengene bruges 
til bl.a. støtte til bogudgivelser og til arrangementer. Medlemstallet er stabilt.  



3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent 
Kassereren fremlagde det ikke-reviderede regnskab for 1. april 2014 til 31. marts 2015. Når 
regnskabet endnu ikke er revideret, skyldes det stort antal skiftende bogholdere i årets løb. 
Det reviderede regnskab vil blive lagt ud på hjemmesiden. 
Kassereren oplyste, at foreningen har lidt under 400 medlemmer. 
 
Bestyrelsens forslag til kontingent er uændret kr. 235,00, inkl. forsendelse af årbogen. 
Det blev godkendt af forsamlingen. 
 

4. Eventuelle forslag fra medlemmerne 
Det viste sig, at der var kommet et forslag på hjemmesiden samme formiddag. Det vil blive 
drøftet i bestyrelsen. 
Formanden opfordrede til, at man løbende skriver forslag på hjemmesiden, og at man svarer 
på den medlemsundersøgelse, der netop er lagt ud samme sted. 
 

5. Drøftelse af fremtidig virksomhed 
Intet at bemærke. 
 

6. Valg 
Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg, nemlig Heidi Pfeffer, Kim Hansen og Christian 
Frederiksen. De genopstillede alle tre og blev valgt. 
 
En bestyrelsessuppleant var på valg: Hans Christian Bentsen, som genopstillede og blev 
valgt. 
 
En revisor: Bent Munck Hansen, som genopstillede og blev valgt. 
 
En revisorsuppleant: Steen Aarup, som genopstillede og blev valgt. 
 

7. Eventuelt 
Intet at bemærke. Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv og gav ordet 
til formanden, der takkede for aftenens forløb. 
 
Mødet blev hævet kl. 20.50. 
 
Nakskov, den 29. april 2015 
Inge Hedal 
 
 

 
 

 
 


