
Referat fra årsmødet i Lolland-Falsters Historiske Samfund, 
tirsdag den 9. april 2013, kl. 19.00 på Restaurant ”Sukkertoppen” 
på Saxkjøbing Sukkerfabrik 

Der var 25 deltagere. 

1) Valg af dirigent 

Michael Piil blev foreslået valgt og valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2) Beretning ved formand Ole A. Munksgaard 

Formanden aflagde sin mundtlige beretning. Tidligere forelå der en skriftlig 
formandsberetning; men da årbogen kom i sommeren 2012, forelå der ikke en skriftlig 
formandsberetning. Der vil derimod foreligge en skriftlig formandsberetning dækkende 
to år i næste årsskrift (2013). Formanden hæftede sig især ved de afholdte 
arrangementer. Han rettede en særlig tak til jubilæumsudvalget, der har lagt et kæmpe 
arbejde i markeringen af jubilæet og jubilæumsårbogen. Der blev også rettet en særlig 
tak til de mange, der frivilligt og ulønnet bidrog til jubilæumsskriftet. 

  
Formanden nævnte også, at mange af sidste års arrangementer ikke så meget var 
vores egne arrangementer, idet de var arrangeret sammen med andre foreninger. 
Med hensyn til de kommende arrangementer, så henviste formanden til det udsendte 
program. Han beklagede de mange større eller mindre fejl i programmet. Især gjorde 
han opmærksom på foredraget den 4.9., der er flyttet til den 6. november 2013. 
Hjemmesiden er en af vores fornemste ansigter udad til. Hjemmesiden vil blive 
opdateret. Programmet vil fortsat blive udsendt, men ellers vil vi være længst fremme i 
kommunikationen på hjemmesiden. Vi har drøftet kommunikationen med 
medlemmerne. Vi har konkluderet, at det er hjemmesiden, der er vores primære 
kommunikationsplatform. Det vil fremover blive en hjemmeside, der kan noget mere. 
  
Formanden nævnte deltagelsen i flere julemarkeder. Både med henblik på at 
promovere årbogen, men også med henblik på at få nogle flere medlemmer. Det er 
også lykkedes i et vist omfang, selv om det ikke opvejer afgangen af antallet af 
medlemmer, der forsvinder af naturlige årsager. Kampen for at fastholde 
medlemmerne er op ad bakke. Vi må forsøge at vække den historiske interesse hos 
yngre medlemmer. Indtil videre holder vi status quo for medlemsskaren. 



  
Økonomien er helt i top, og den skyldes dels en arv, dels succesen med 
jubilæumsbogen, der er solgt i 1.700 eksemplarer ud af 2.000 eksemplarer. 
Foreningen drøfter løbende samfundets fremtid. Herunder drøfter bestyrelsen løbende 
udskiftning i bestyrelsen og en hvervekampagne for nye medlemmer. Det, der er 
flagskibet, er årbogen. Det er den, vi vil satse på, og den får gennemgående fin 
modtagelse. Vi prøver desuden på at sætte forskellige arrangementer i gang rundt 
omkring. 
Forsamlingen godkendte formandens mundtlige beretning. 
 
 
3) Regnskab samt fastsættelse af kontingent for 2014 ved kasserer Kim Hansen. 
 
Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for 1. april 2012 til 31. 
marts 2013. Kassereren beklagede, at regnskabet endnu ikke var revideret, idet det 
var kommet for sent til, at han syntes, at han kunne byde revisorerne at revidere det 
på så kort tid, idet regnskabsåret løber til og med den 31. marts 2013. Kassereren 
gennemgik i detaljer regnskabet. Der blev spurgt til antallet af årbøger i almindelige år. 
Vi er nede på at trykke ca. 550 stk. om året. De 400 sendes ud. Vi passer meget på, at 
vi ikke kommer til at ligge inde med for mange eksemplarer. Ældre årgange kan købes 
billigt. Nogle af årgangene er udsolgte. Det fremgår af vores hjemmeside.  

Hans Christian Bentsen er villig til at bringe bøger ud. Der var ikke flere spørgsmål til 
regnskabet. 

Bestyrelsens forslag til kontingent er uændret kr. 235,00 inkl. forsendelse af årbogen. 
Det blev godkendt af forsamlingen. 

 

4) Eventuelle forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. Søren Daugbjerg foreslog, at 
der bliver rejst en tavle med informationer om Kaj Munk i Opager. Stenen er rejst i 
1946. Historierne kan læses på foreningens hjemmeside. Informationstavler i lighed 
med tavlerne ved Hoby-fundet er en mulighed med apps osv. Foreningen har haft et 
udmærket samarbejde med Gloslunde Landsbylaug og Museum Lolland-Falster i 
forbindelse med, at Hoby-stenen er blevet rykket ud til vejen. Vi skal have fat i stenen 
over biskop Balle i den gamle degnebolig ved Vestenskov kirke. Bogstaverne på den 
sten skal trækkes op i en ny farve (ikke rødt). Mindestenudvalget ser jævnligt på 
mindestenene. Vi har fået et par andre henvendelser om mindesten. Bl.a. stenen i 
Vesterborg. 



5) Drøftelse af fremtidig virksomhed 

Formanden sagde bl.a., at vi fremadrettet skal have et samspil med vore medlemmer, 
så foreningen kan blive så attraktiv som muligt. Det uanset om det skal handle om 
ture, foredrag, alternative arrangementer. Vi er pt. 375 medlemmer, men det er ikke så 
mange år siden, at vi var dobbelt så mange medlemmer. Derfor skal vi også forsøge 
at vende denne udvikling. Derfor er vi også interesseret i medlemmernes forslag i den 
retning. For det er en kamp op ad bakke, idet der er mange om buddet. Vi har mange 
konkurrenter. Der blev rettet en tak fra forsamlingen til redaktionsudvalget. 
Vedkommende foreslog også i højere grad at inddrage herregårdene, herunder en tur 
til en herregård. Det vil med glæde blive overvejet af bestyrelsen. Krenkerup gods har 
været bragt i spil som et muligt foredragsemne og udflugtsmål. Udgravningerne i 
Vordingborg er bestemt også noget, der kan have medlemmernes interesser. 
Formanden henviste til hjemmesiden, idet dette års program er lagt, men det betyder 
ikke, at vi ikke før næste års program arrangerer andre arrangementer. En deltager 
gjorde desuden opmærksom på, at man selv kan lægge oplysninger om 
arrangementer ud i aviserne. 
  
Søren Daugbjerg fortalte, at man også kunne fokusere på personer, f.eks. om 
skrivemaskinens opfinder, Malling, fra Hunseby. Nykøbing Slot blev også nævnt som 
et emne centreret omkring kong Hans, der brød Hansestædernes magt med en aftale 
på Nykøbing F. Slot. Der var to artikler i årbogen i de senere år om Nykøbing F. Slot. 
Udstillinger kunne også være en mulighed. Det er museets spidskompetence, men vi 
kan samarbejde om det. Herunder kulturmindeforeningen. Christian Frederiksen kom 
også ind på det med de sociale medier, for jo mere, vi vil være på dér, jo mere skal vi 
have lagt ud og af informationer. En Face book-profil behøver ikke være personlig. 
Michael Piil syntes ikke, man skulle se så meget på konkurrencen fra andre. Han 
havde ikke selv deltaget i så mange af foreningens arrangementer, men han syntes de 
var spændende. Derfor foreslog han, at man kan dyrke pressen mere med hensyn til 
det at følge op efter arrangementer. 
  
Formanden indrømmede, at foreningen skal være bedre til at gøre opmærksom på sig 
selv. Det er ikke noget, vi er helt ubekendte med. Vi er bevidste om, at der ligger en 
udfordring her. Søren Daugbjerg gjorde opmærksom på, at Aakjær-selskabet i 
Nordjylland har en kæmpe tilslutning. De har ca. 1.250 medlemmer. Foreningen kunne 
også arbejde sammen med de selskaber, der repræsenterer personer født på Lolland, 
f.eks. Gustav Wied. Forslag: To-tre personer står hver lørdag med en bod og sælger 
årbøger og tegner medlemmer. Forslagsstilleren vil gerne selv gå med i sådan et 
fremstød. Det er foreningen, vi skal sælge. Så lad de andre foreninger gør, hvad de 
vil. Vi kan evt. bringe en efterlysning på hjemmesiden efter personer, der vil melde sig 
som frivillige. Udlandsture er stadig attraktive, mente en deltager. Vi har tidligere sagt, 



at vi vil holde pause med flerdages ture til udlandet. Fordi antallet af deltagere 
simpelthen var for ringe. Vi satte penge til på det. Det er selvfølgelig en overvejelse 
værd. På turen til Gotland var vi 25. Det var for få. Vi har set, at mange af de faste 
deltagere ikke længere kan deltage pga. alder, eller fordi de er gået bort. Her sluttede 
dette punkt med forslag til at tænke over for bestyrelsen. 
 

6) Valg af: 

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg. På valg er: Heidi Pfeffer, Hans Christian 
Bentsen og Kim Hansen. Hans Christian Bentsen ønsker ikke at genopstille. Heidi 
Pfeffer og Kim Hansen er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår desuden 
Christian Frederiksen som ny kandidat til bestyrelsen, stadsarkivar i Guldborgsund 
Kommune. Han er Heidi Pfeffers kollega. Han er uddannet historiker fra Odense. De 
blev valgt uden modkandidater. 

En bestyrelsessuppleant er på valg. På valg er Ove Nielsen. Han er ikke villig til at 
modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedet for Hans Christian Bentsen som ny 
bestyrelsessuppleant. Han blev valgt uden modkandidater. 

En revisor er på valg. Bent Munch Hansen er på valg og er villig til at modtage 
genvalg. Genvalgt. 

En revisorsuppleant er på valg. Steen Aarup er på valg og villig til at modtage genvalg. 
Genvalgt. 

 

7) Eventuelt 

Intet. Dirigenten nedlagde sit hverv og gav formanden orden. Formanden takkede 
Hans Christian for mange års arbejde i bestyrelsen og rettede en tak til Ove for hans 
indsats som suppleant. 

	  


