
 

 Referat af årsmødet i Lolland-Falsters Historiske Samfund 
tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00 

på Café Lysemose, Maribo. 
  

I formandens fravær bød næstformanden, Sonja Rasmussen, velkommen og udtrykte glæde over det 
store fremmøde. 

Efter foredraget ”Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse” v/ph.d. i historie Lars 
Christensen, afholdtes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Næstformanden foreslog Jan Bodholdt, som blev valgt. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Beretning ved næstformand Sonja Rasmussen 
Sonja Rasmussen læste formandens beretning op. Hun understregede vigtigheden af, at man 
tilmelder sig til arrangementerne via hjemmesiden http://lfhs.dk/ 
Beretningen blev taget til efterretning og kan ses på hjemmesiden. 
 

3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent 
I kassererens fravær fremlagde Christian Frederiksen regnskabet. 
Årets underskud på kr. 12.560,39 forventes nedbragt betragteligt i 2019-2020. Bestyrelsen 
har indhentet to tilbud på trykning af årbogen og har besluttet at skifte til et trykkeri, der er 
ca. 20.000 kr. billigere end det hidtidige. 
Nye medlemmer vil fortsat få medlemskab til halv pris det første år. 
Et medlem efterlyste et decideret budget. Ønsket vil blive behandlet i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 260 kr. 
Regnskabet og kontingentets størrelse blev godkendt 
 

4. Eventuelle forslag fra medlemmerne 
Jan Bodholdt og Aksel Poulsen opfordrede medlemmerne til at kontakte os løbende med 
gode ideer. 
 

5. Drøftelse af fremtidig virksomhed 
Sonja Rasmussen fortalte om foreningens nye folder og opfordrede til at fordele nogle 
stykker til venner og bekendte. 
Kommentarer og forslag fra forsamlingen: 
Det er emnerne, ikke tidspunkterne, der afgør, om man kommer. Og foredraget skal holdes 
et sted, der er relevant for emnet. 

 



 

 

Som en opfølgning på aftenens foredrag blev det foreslået at arrangere en vandring fra 
landgangsstedet ved Frederiksdal til Nakskov. 
Et foredrag ved Lars Christensen om Skånske krig. 
Bind nutiden og fortiden sammen. Hvorfor er der fx så mange dygtige metalarbejdere på 
Lolland-Falster? Eller hvordan har udviklingen været indenfor transport over vand: Fra 
skibstransport over broer til fremskudt havn ved Tårs? 
I Thorvaldsens fodspor for at markere, at det er 200 år siden, han besøgte Lolland 
(Pederstrup) inden afrejsen til Rom. 
 

6. Valg af: 
3 bestyrelsesmedlemmer – på valg var: 
Kim Hansen, Sonja Rasmussen – begge genopstillede. Genvalgt. 
Christian Frederiksen genopstillede ikke. 
Nyvalgt blev Søren Thor Renner Mortensen. 

1 bestyrelsessuppleant – på valg var: 
Hans Christian Bentsen, der genopstillede. Genvalgt. 

1 Revisor – på valg var: 
Bent Munck Hansen, der ikke genopstillede. 
Nyvalgt blev Palle Sørensen. 
 
1 Revisorsuppleant – på valg var: 
Steen Aarup, der genopstillede. Genvalgt. 
 

7. Eventuelt 
Næstformanden takkede Christian Frederiksen for hans arbejde i bestyrelsen og overrakte 
ham en vingave. 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 
 
Inge Hedal 
Den 1. maj 2019 

 


