Årsberetning 2019.
Til årsmødet 2020
Af Ole Arpe Munksgaard

Året 2019-20 har på mange måder været et ret så turbulent år for Lolland-Falsters Historiske
Samfundet. Og det er der flere grunde til, hvilket vil fremgå af nedenstående beretning, der endnu
ikke er fremlagt på et årsmøde, da det planlagte møde den 28.april 2020 måtte aflyses på grund af
Coronapandemien.
Sæsonen begyndte med det obligatoriske årsmøde, der blev afholdt den 30. april på Café Lysemose
ved Maribo.
Årsmødet blev indledt med et foredrag om ”Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af
udslettelse” v/ph.d. i historie Lars Christensen, Odense. Emnet var aktuelt af flere årsager, idet
2019 ikke blot var 360-året for svenskernes hærgen på Lolland og deres belejring og bombardement
af fæstningen i Nakskov, men ligeledes på grund af at Lars Christensen kort tid forinden netop
havde udgivet et større videnskabeligt værk om emnet.
Efter foredraget afvikledes generalforsamlingen under ledelse af Jan Bodholdt, Nykøbing. På
generalforsamlingen aflagde næstformanden - i formandens fravær - årsberetningen, og
årsregnskabet for april 2018 til marts 2019 blev efterfølgende vedtaget. Årsberetningen
understregede bl.a. vigtigheden af, at man tilmelder sig arrangementerne via Samfundets
hjemmeside. Årsregnskabet viste for tredje år i træk et underskud. Årets underskud på kr. 12.560,39
forventes dog af bestyrelsen nedbragt betragteligt i 2019-2020, idet den har indhentet to tilbud på
trykning af årbogen og efterfølgende har besluttet sig for at skifte til et trykkeri, der er ca. 20.000 kr.
billigere end det hidtidige. Desuden arbejder bestyrelsen med at rekruttere nye medlemmer via en
hvervningskampagne. Det besluttedes - på trods af underskuddet - at fastholde kontingentet på 260
kr.
Samfundet har gennem 2019-20 planlagt og tilbudt tre foredrag. Det drejede sig om Bjørnebrønden
i Nykøbing, Borge og voldanlæg på Lolland og Falster med særligt henblik på Grimstrup, en
udflugt med postbåden til Slotø, Enehøje og Albuen i Nakskov Fjord samt det obligatoriske foredrag
i forbindelse med årsmødet den 28. april 2020 omhandlende Rødby Fjord.
Af flere forskellige årsager blev ingen af disse foredrag gennemført. Foredraget om Bjørnebrønden
måtte aflyses på grund af for ringe tilslutning og de resterende arrangementer på grund af

Coronapandemien. Angående de sidstnævnte arrangementer skal det nævnes, at da
Coronapandemien satte en stopper for gennemførelsen af dem, var tilmeldingen desværre
begrænset.
Hvad angår foredrag og andre former for arrangementer har bestyrelsen, hvilket også fremgår af
tidligere årsberetninger, fortsat arbejdet mod at få etableret en fast gruppe af samarbejdspartnere,
der dækker området fra vest til øst. Dette er i visse tilfælde lykkedes, men det skal ikke være nogen
hemmelighed, at det i mange henseender er vanskeligt at opnå tilstrækkelig tilslutning til
arrangementerne. Grundene til dette kan være mangfoldige, men hvis interessen for arrangementer
er faldende blandt medlemmerne, så må bestyrelsen se nærmere på dette. Er det arrangementernes
indhold og karakter, der ikke virker tiltrækkende på medlemmerne eller er der tale om, at afstanden
mellem ens bolig og et arrangement kan være for lang for mange? Eller er der tale om det store
udbud af arrangementer fra anden side? – En tilbagemelding fra medlemmerne vil i en sådan
situation være mere end velkommen!
Hvad angår Samfundets økonomi kan det generelt oplyses, at den - overordnet set og på trods af
underskud - fortsat er sund. Men samtidig må vi se i øjnene, at vi ikke i længden fortsat kan tære på
egenkapitalen, som er omkring 210.000 kr. Vi har derfor, som ovenfor nævnt, med hensyn til
årbogen besluttet at skifte trykkeri, men ligeledes besluttet selv at udføre en større del af den
tekniske opsætning for dermed at minimere udgifterne. Det nye lay-out vil kunne ses i årbogen for
2020.
Det største problem er dog at rekruttere nye medlemmer, der opvejer afgangen af medlemmer, der
primært skyldes naturlig afgang. Gennemsnitsalderen på vores medlemmer høj, og vi har få
medlemmer under 45 år. Bestyrelsen har derfor gennem forskellige tiltag igangsat en
hvervningskampagne med fordelagtige tilbud om medlemskab, som har tilført Samfundet nye
medlemmer, men dog uden at rykke meget ved problematikken. Der skal derfor fortsat lyde en
kraftig opfordring til medlemmerne om at deltage i denne kampagne, så tilbagegangen kan stoppes;
et problem, som landets øvrige historiske foreninger også må kæmpe med.
Samfundets hjemmeside anvendes i langt højere grad end tidligere som medium for informationer
til medlemmerne, hvilket indebærer at man som medlem må opsøge hjemmesiden løbende for at få
informationer om Samfundets aktiviteter. Desuden har web-masteren igangsat en løbende
offentliggørelse af tidligere årbøgers artikler på hjemmesiden, der er udarbejdet en ny
hvervningsfolder og Facebook anvendes flittigt som kommunikations- og reklamemiddel.

I forbindelse med valgene til bestyrelsen genvalgtes Kim Hansen, Sonja Rasmussen og Søren
Renner Mortensen nyvalgtes. Som bestyrelsessuppleant genvalgtes Hans Chr. Bentsen. Som revisor
valgtes Palle Sørensen og som revisorsuppleant genvalgtes Steen Aarup.
I løbet af året har Samfundet mistet to markante medlemmer. Arne Heyn, der gennem en lang
årrække bl.a. var formand for Samfundet samt eneste æresmedlem og i samme periode satte sit
præg på Samfundet, afgik ved døden i en høj alder. Desuden har vi måttet tage afsked med vores
redaktør, Jan Bodholdt, der efter kort tids sygdom afgik ved døden i januar 2020. Sygdommen
betød, at Jan måtte frasige sig hvervet som redaktør midt på efteråret 2019, og at andre måtte træde
til og afslutte udgivelsen af årbogen 2020. Men heldigvis indebar Jans grundige og
samvittighedsfulde forarbejde med årbogen, at den udkom rettidigt.
Æret være Arne Heyns og Jan Bodholdts minde!
Afslutningsvis vil jeg som formand gøre opmærksom på, at Samfundet på trods af alt har haft et
nogenlunde godt år, hvor Samfundets årbog er blevet godt modtaget af medlemmerne og pressen.
Det skal dog i denne sammenhæng nævnes, at det ville være godt for fremtidens årbøger, hvis
skribenter med artikler om forhold på Østlolland og Falster meldte sig til redaktionen, da årbogen
de seneste år har haft en overvægt af artikler vedrørende Vestlolland.
Samtidig skal der rettes en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for deres store og uegennyttige
indsats for Lolland-Falsters Historiske Samfund.
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