Årsberetning for 2021
Til årsmødet 2022
Af Ole Arpe Munksgaard
2021 har igen været præget af covid-19, de forskellige restriktioner og de hermed manglende
muligheder for at forsamles i større eller mindre grad. Beretningen vil derfor nok være den korteste,
som jeg som formand nogensinde har aflagt ved et årsmøde.
Årsmødet 2021 fandt på grund af covid-19 først sted i september måned. Mødet blev traditionen tro
indledt med et foredrag, der denne gang var lagt i hænderne på museumsinspektør Anders
Rasmussen, Museum Lolland-Falster, der talte om ”Folkevandringer i stenalderen”.
Generelt må vi konstatere, at Samfundet har haft et stille år uden arrangementer for medlemmerne
og med meget få bestyrelsesmøder. Men på baggrund af de forslag og ideer, der bl.a. fremkom på
det sidste årsmøde, har bestyrelsen arbejdet videre med rekrutteringen af nye medlemmer, det
svingende fremmøde ved årsmøder og tidligere arrangementer og foredrag, generationsskiftet i
bestyrelsen samt den manglende redaktør af årbogen.
Desuden har bestyrelsen diskuteret et forstærket samarbejde med andre foreninger, nye initiativer,
der rammer en større målgruppe, årbogens indhold, artiklernes omfang og ambitionsniveau samt
foredrag om lokale emner på lokaliteten; alle emner, som bestyrelsen arbejder videre med.
På plussiden må det fremhæves, at vi fortsat har en tilfredsstillende økonomi, hvilket betyder, at
kontingentet fortsat kan holdes på 260 kr., at medlemstilbagegangen synes stoppet, og at
samarbejdet med foreningen Danske Slægtsforskere om digitalisering af vores årbøger har fungeret
fint. Årbøgerne kan nu ses på Slægtsforskernes Biblioteks hjemmeside.
På årsmødet i 2021 ved valget til bestyrelsen fik vi desuden etableret en fuldtallig bestyrelse med to
nye bestyrelsesmedlemmer: Marie Louise Villadsen, Alminde, og Birgitte Villadsen, Sakskøbing.
Tilgangen af nye bestyrelsesmedlemmer er et positivt træk, da disse kan tilføre bestyrelsen og
Samfundet nye ideer og initiativer. Der skal derfor lyde en tak til de to nye bestyrelsesmedlemmer
for, at de vil afsætte tid til dette frivillige arbejde.
Problemet med en manglende redaktør er ligeledes blevet løst i indeværende år, idet der er blevet
nedsat et redaktionsudvalg med Aksel Poulsen som tovholder. De seneste to år er opgaven blevet
løst af Kim Hansen og Ole Munksgaard og for sidste års vedkommende af Ole Munksgaard alene,
hvilket på sigt var en uholdbar løsning.

Årbogen for 2021, der kom på gaden i november, blev godt modtaget af pressen, medlemmerne og
interesserede købere, der for sidstnævntes vedkommende udviste så stor en interesse for at erhverve
sig årbogen, at det blev nødvendigt at forsyne boghandlerne med yderligere eksemplarer.
Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at Samfundet på trods af alle genvordigheder –
lockdowns med mere - har haft et nogenlunde godt år. Selvom Samfundets årbog er blevet godt
modtaget, skal det dog i denne sammenhæng gentages, at det ville være godt for fremtidens årbøger,
hvis skribenter med artikler om forhold på Østlolland og Falster ville henvende 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. Desuden vil jeg rette en tak til Inge Hedal, der har
valgt at forlade bestyrelsen. Inge har gennem 10 år været medlem af bestyrelsen, været sekretær og
har gennem hele perioden påtaget sig det store og ofte komplicerede arbejde med at læse korrektur
på årbøgerne.
Ligeledes vil jeg som afgående bestyrelsesmedlem gennem næsten 30 år, heraf ca. 20 år som
formand, takke alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer gennem årene for et godt samarbejde og
ikke mindst ønske Samfundet god vind i fremtiden.
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