
Referat	  fra	  årsmødet	  i	  Lolland-‐Falsters	  Historiske	  Samfund,	  tirsdag	  den	  29.	  april	  2014,	  kl.	  19,00	  på	  Re-‐
staurant	  ”Sukkertoppen”	  på	  Saxkjøbing	  Sukkerfabrik	  

Der	  var	  20	  deltagere,	  inklusive	  bestyrelsen.	  

1) Valg	  af	  dirigent	  

Arne	  Heyn	  blev	  foreslået	  og	  valgt	  som	  dirigent.	  	  Dirigenten	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  
var	  lovligt	  indkaldt,	  og	  ingen	  havde	  nogen	  indvendinger	  mod	  mødets	  afholdelse.	  

2) Beretning	  ved	  formand	  Ole	  A.	  Munksgaard	  

Formanden	  aflagde	  sin	  mundtlige	  beretning.	  Tillige	  forelå	  der	  en	  skriftlig	  formandsberetning	  i	  form	  
af	  den	   trykte	  udgave	   i	   årbogen	   for	  2013	   sammen	  med	  beretningen	   for	  2012	   (side	  154-‐155).	   For-‐
manden	  gennemgik	  de	  forskellige	  arrangementer,	  som	  samfundet	  har	  været	  involveret	  i,	  herunder	  
udflugten	  til	  Femø,	  besøget	  i	  bispeboligen	  med	  rundvisning	  i	  bispeboligen	  og	  foredrag	  om	  Monrad	  
m.m.	  	  Alt	  i	  alt	  syv	  arrangementer,	  primært	  foredrag	  og	  en	  enkelt	  udflugt.	  Det	  har	  været	  i	  samarbej-‐
de	  med	  Folkeuniversitetet,	  og	  det	  har	  været	  godt.	  Endelig	  er	  der	  årbogen,	  som	  udkom	  i	  november	  
2013,	  der	  er	  en	  god	  og	   lødig	  årbog	  med	  en	  tidsmæssig	  og	  geografisk	  spredning,	  som	  vi	  kan	  være	  
glade	  og	  stolte	  af	  med	  flot	  trykkekunst	  og	  flotte	  illustrationer,	  og	  den	  får	  da	  også	  pæne	  anmeldelser	  
i	  avisen.	  Vi	  sætter	  igen	  oplaget	  for	  årbogen	  lidt	  op,	  fra	  550	  til	  600	  eksemplarer.	  Forsidemotivet	  bli-‐
ver	  ændret	  lidt	  fremadrettet.	  Tidligere	  har	  forsiden	  været	  et	  maleri,	  men	  det	  er	  svært	  at	  finde	  op-‐
lagte	  malerier,	  der	  kan	  bruges	   som	  omslag,	  hvor	  den	  centrale	  del	   ligger	   i	  højre	   side	   som	   forside.	  
Redaktøren	  blev	  takket	  for	  et	  stort	  og	  tidkrævende	  arbejde.	  Selv	  Journalen	  og	  andre	  landsdækken-‐
de	  omtaler	  årbogen	  godt.	  Hjemmesiden	  er	  blevet	  meget	  mere	  moderne.	  Kim	  Hansen	  blev	   takket	  
for	  det	  arbejde.	  Hjemmesiden	  bliver	  portalen	  udad	  til.	  Christian	  Frederiksen	  står	  for	  Facebook,	  der	  
giver	  os	  relationer	  til	  helt	  andre	  mennesker.	  Der	  er	  en	  ret	   livlig	  trafik	  hen	  over	  det	  sociale	  medie.	  
Christian	  blev	  takket	   for	  det.	  Vi	  har	  kun	  deltaget	   i	  ét	   julemarked	   i	  det	   forløbne	  år.	  Økonomien	  vil	  
Kim	  Hansen	  berette	  om.	  Vi	  skal	  have	  afstemt	  retningslinierne	  med	  Folkeuniversitetet	  for	  afvikling	  af	  
arrangementer,	  men	  det	  er	  et	  godt	  samarbejde,	  der	  er	  kommet	  for	  at	  blive.	  Dirigenten	  spurgte,	  om	  
vi	  kunne	  godkende	  beretningen.	  Beretningen	  blev	  godkendt	  med	  bifald.	  

3) Regnskab	  samt	  fastsættelse	  af	  kontingent	  for	  2014	  ved	  kasserer	  Kim	  Hansen	  

Kassereren	  fremlagde	  og	  gennemgik	  det	  ikke-‐reviderede	  regnskab	  for	  1.	  april	  2013	  til	  31.	  marts	  
2014.	  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	  ingen.	  	  

5) Drøftelse	  af	  fremtidig	  virksomhed	  

Forslag	  ved	  Søren	  Daugbjerg:	  Tavle	  for	  Kaj	  Munk.	  Evt.	  i	  samarbejde	  med	  museet	  og	  Ålborg.	  Arne	  
Heyn	  nævnte	  klosterruten,	  om	  der	  er	  en	  tilknytningsmulighed	  her.	  Ole	  A.	  Munksgaard	  er	  sparrings-‐



partner	  for	  Elizabeth	  Knox-‐Seith.	  Hele	  området	  om	  historiske	  ruter	  og	  historiske	  steder,	  skiltning	  
osv.	  kan	  trænge	  til	  en	  koordinering	  af	  de	  forskellige	  aktører,	  påpegede	  sekretæren.	  

6) Valg	  af:	  

Fire	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  på	  valg.	  På	  valg	  er:	  Ole	  A.	  Munksgaard,	  Palle	  Sørensen,	  Ina	  Antonsen	  
og	  Bjarne	  Abildtrup	  Madsen.	  Bjarne	  Abildtrup	  Madsen	  ønsker	  ikke	  at	  genopstille.	  Ole	  A.	  Munks-‐
gaard,	  Palle	  Sørensen	  og	  Ina	  Antonsen	  er	  villige	  til	  at	  modtage	  genvalg.	  Bestyrelsen	  foreslår	  Inge	  
Hedal	  som	  nyt	  bestyrelsesmedlem.	  De	  tre	  fra	  bestyrelsen	  blev	  genvalgt	  og	  Inge	  Hedal	  blev	  nyvalgt	  
til	  bestyrelsen.	  

En	  bestyrelsessuppleant	  er	  på	  valg.	  På	  valg	  er	  Inge	  Hedal.	  Jan	  Bodholdt	  blev	  opstillet	  og	  valgt	  som	  
ny	  bestyrelsessuppleant.	  

En	  revisor	  er	  på	  valg.	  Henning	  Bjørn	  er	  på	  valg	  og	  villig	  til	  at	  modtage	  genvalg.	  Han	  blev	  genvalgt.	  	  

En	  revisorsuppleant	  er	  på	  valg.	  Fritz	  Jensen	  er	  på	  valg	  og	  er	  villig	  til	  at	  modtage	  genvalg.	  Han	  blev	  
genvalgt	  som	  revisorsuppleant.	  	  

7) Eventuelt	  

Intet.	  Dirigenten	  nedlagde	  sit	  hverv	  og	  gav	  formanden	  orden.	  	  Formanden	  takkede	  den	  afgående	  
sekretær	  for	  gode	  og	  fyldige	  referater	  og	  for	  medspil	  i	  det	  hele	  taget.	  	  Tur	  til	  Ringkøbing	  i	  anden	  
sammenhæng	  blev	  omtalt.	  Sekretæren	  takkede	  bestyrelsen	  for	  et	  udelt	  glædeligt	  samarbejde.	  
Desuden	  takkede	  han	  for	  den	  boggave,	  han	  fik,	  nemlig	  Henrik	  Frandsens	  ”Hemmingius	  i	  samme	  
verden	  som	  Perkinsius	  og	  Arminius.	  Niels	  Hemmingsen	  1513-‐2013”,	  Grafisk	  Werk	  Præstø,	  2014.	  	  

Mødet	  blev	  hævet	  kl.	  20,55.	  

Fejø,	  den	  30.	  april	  2014	  	  

Bjarne	  A.	  Madsen	  


