Årsberetning for 2020
Til årsmødet 2021
Af Ole Arpe Munksgaard
Årsmødet for 2020, der fandt sted så sent som i september p.g.a. Covid-19, blev Samfundets eneste
arrangement. Traditionen tro indledtes der med et foredrag, der denne gang var lagt i hænderne på
museumsinspektør Leif Plith Lauritsen, Museum Lolland-Falster, der fortalte om de seneste
udgravninger af voldsteder ved henholdsvis Trygge Slot på Falster og Grimstrup/Lysemose på
Lolland.
I formandens beretning blev der redegjort for foreningens største problemer: Rekruttering af nye
medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, manglende opbakning til udbudte arrangementer og den
ledige plads som årbogsredaktør,
På trods af et stort arbejde med hensyn til at skaffe nye medlemmer via en hvervekampagne –
foldere, sociale medier, kontakt til vores netværk o.a. – er medlemstallet dalende. Bestyrelsen ser
desuden med stor bekymring på manglen af en årbogsredaktør, og vi har ikke nogen umiddelbar
løsning på problemet, selv om formanden har lovet at tage endnu en tørn, hvad angår årbogen for
2021
Regnskabet blev fremlagt v/kassereren, Kim Hansen, der kunne meddele, at vi har mistet 40
medlemmer i regnskabsåret, så det var med god grund, at vi havde indledt en sparerunde. Vi har
været bedre til at få skyldnere til at betale deres gæld, og vi har skiftet til et billigere trykkeri.
Kassereren kunne desuden oplyse, at vi i regnskabsåret har et overskud på ca. 11.000 kr.
Kassebeholdningen er på 211.000 kr. Egenkapitalen er 202.000 kr.
Museum Lolland-Falster har hidtil ført vores regnskab, men har meddelt, at det laver det sidste
regnskab den 1. april 2021, hvilket har afstedkommet, at vi har fundet en ny regnskabsfører:
tidligere revisor Jens Green, Nakskov.
Hvad angår kontingentet foreslog bestyrelsen et uændret kontingent på 260 kr., hvilket blev
vedtaget.

Punktet vedrørende drøftelse af fremtidig virksomhed, herunder foreningens
overlevelsesmuligheder fremkaldte en lang og god diskussion. Formanden åbnede drøftelsen med at
nævne nogle af de udfordringer, vi har:
- Faldende medlemstal
- Manglen på nye medlemmer
- Medlemmer, der vil tage en tørn i bestyrelsen
- Den vakante stilling som årbogsredaktør.
- Et forestående generationsskifte i bestyrelsen
- Hvad gør vi, hvis vi ikke kan få posterne besat? Skal vi lukke foreningen?
Der indkom en lang række forslag fra medlemmer, herunder samarbejde med andre foreninger, nye
initiativer, årbogens indhold og artiklernes omfang og ambitionsniveau samt foredrag om lokale
emner på lokaliteten; alle emner, som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Punktet blev afsluttet med, at formanden opfordrede aftenens deltagere til at tage nogle foldere med
hjem til uddeling i deres netværk.
Årsmødet blev afsluttet med valg til de forskellige poster. Resultatet af årets valg blev følgende:
4 bestyrelsesmedlemmer: Inge Hedal, Aksel Poulsen og Ole A. Munksgaard blev genvalgt.
Nyvalgt blev Erik Mandrup-Poulsen
1 bestyrelsessuppleant: Hanne Britt Johannessen blev genvalgt
1 revisor: Palle Sørensen blev genvalgt
1 revisorsuppleant: Anne Hansen (nyvalgt)
Som allerede nævnt blev 2020 et år uden andre arrangementer end årsmødet, men på trods af dette
er det lykkedes os i samarbejde med foreningen Danske Slægtsforskere og deres bibliotek at få
scannet alle vores årbøger fra 1913 og frem, bort set fra de to sidste årgange. Årbøgerne er dermed
blevet tilgængelige for alle medlemmer samt en større offentlighed enten via vores egen
hjemmeside eller Slægtsforskernes Bibliotek.
I november udkom vores årbog for 2020. Arbejdet med årbogen blev udført i et samarbejde mellem
Kim Hansen og Ole A. Munksgaard, og hvor Inge Hedal tog sig af korrekturlæsningen og Sonja
Rasmussen udarbejdede person- og stedregistret; publikationen blev på små 190 sider, men

desværre nok trykt med for små skrifttyper. Der skal i denne sammenhæng lyde en stor tak ikke
mindst til Kim Hansen for hans store arbejde med opsætning af årbogen mm. Desuden en stor tak til
de øvrige medvirkende.
Afslutningsvis vil jeg som formand gøre opmærksom på, at Samfundet på trods af alle
genvordigheder har haft et nogenlunde godt år, hvor Samfundets årbog generelt er blevet godt
modtaget af medlemmerne og pressen. Det skal dog i denne sammenhæng gentages, 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.
Ole Arpe Munksgaard, formand

