
Referat af generalforsamling 2018 i Lolland-Falsters Historiske Samfund 
tirsdag den 24. april 2018 på Hotel Falster, Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F. 
  
Efter foredraget ”Flygtninge eller blot tyskere? Tyske flygtninge på Lolland-Falster 1945 til 1947” 
v/cand.mag. og medlem af Historisk Samfunds bestyrelse Jan Bodholdt afholdtes ordinær 
generalforsamling for samfundets medlemmer med følgende dagsorden: 
 

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

2. Beretning ved formanden, Ole Munksgaard 
Beretningen blev taget til efterretning og kan ses på foreningens hjemmeside, http://lfhs.dk/ 
 

3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent 
Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside, http://lfhs.dk/ 
Kassereren havde måttet melde afbud, og i hans sted fremlagde formanden det reviderede 
regnskab. 
Regnskabet viste et underskud for andet år i træk, bl.a. som følge af faldende medlemstal. På 
den baggrund har bestyrelsen set sig nødsaget til at skære udgifterne ned ved fx at undlade at 
trykke indstik til årbogen med arrangementer og ved at købe så få annoncer som muligt. 
Endvidere udbydes de fleste arrangementer nu i samarbejde med andre foreninger. Endelig 
har vi påbegyndt salg af enkeltartikler fra årbogen via hjemmesiden. 
Underskuddet er qua disse tiltag reduceret fra 42.000 kr. i 2016-17 til 15.000 kr. i 2017-18. 
Vi har stadig en formue på 202.252, 20 kr. 
Formanden opfordrede forsamlingen til at sælge tanken om medlemskab til andre – meget 
gerne til unge! 
Regnskabet blev godkendt. Kontingentet blev sat op sidste år og vil fortsat være 260 kr. 

 
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne 

Intet at bemærke. 
 

5. Drøftelse af fremtidig virksomhed 
Bestyrelsen drøfter til stadighed, hvordan foreningen kan blive mere synlig, og hvordan vi 
kan få medlemstallet op. Hjemmeside og Facebook er en af metoderne, som vi bruger, men 
der må findes yderligere veje til at gøre det mere interessant at være medlem. 
Det blev foreslået som et forsøg at indføre en form for medlemsrabat for nye, unge 
medlemmer. 
Det blev bemærket af et af medlemmerne, at LFHS var savnet ved de historiske dage i 
Øksnehallen i København i foråret. Bestyrelsesmedlem, stadsarkivar Christian Frederiksen 
oplyste, at det er ganske bekosteligt at deltage med en stand. 

 
6. Valg af: 

Fire bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var: 
Ole Munksgaard, Jan Bodholdt, Inge Hedal og Palle Sørensen. 
Palle Sørensen genopstillede ikke. De øvrige blev genvalgt. 



Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde et nyt medlem som erstatning for Palle Sørensen, da 
ingen meldte sig på generalforsamlingen. 
En bestyrelsessuppleant nr. 2.  
Valgt blev: Formand for Vestlollands Slægtsforsknings Forening Hanne Britt Johannessen, 
Erantisvej 29, 4900 Nakskov. Tlf. 29 66 77 74. Mail: hannebritt46@gmail.com 
En revisorsuppleant. 
På valg var: Ina Antonsen, som blev genvalgt. 
 

7. Eventuelt 
Formanden overrakte Palle Sørensen en vingave og takkede ham for hans store indsats i 
bestyrelsen i mere end 20 år. 
Palle takkede for samarbejdet og for god ro og orden under generalforsamlingen. 
 
Ref. Inge Hedal 
29. 04. 2018 

 


