Referat af årsmødet i Lolland-Falsters Historiske Samfund den 19. april 2012 i
Bangs Have, Maribo.

Ved årsmødet var der mødt omkring 15 bestyrelsesmedlemmer og ordinære
medlemmer frem. Inden generalforsamlingens afholdelse bød formanden velkommen
og overlod derefter ordet til Hans Christian Bentsen, Rødby, som holdt et godt og
interessant foredrag om ”Fugleflugtslinjen i fortid, nutid og fremtid”, et foredrag, der
blev fulgt op af flere spørgsmål fra salen.

1). Valg af dirigent.
Sten Aarup valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt.

2). Beretning ved formanden Ole Munksgaard
Formanden refererede til den skriftlige beretning i årbogen for 2011 og gennemgik
herefter årets fire arrangementer, der var blevet tilbudt medlemmerne. Visse af
arrangementerne havde været en succes, idet der var mange fremmødte, men at
deltagerantallet desværre ville have været betydeligt mindre, hvis arrangementerne
ikke var blevet afholdt i samarbejde med Sydlollands Kulturminder. Formanden
omtalte den stigende konkurrence fra andre udbydere og slog fast, at fremtidens
arrangementer skal tilrettelægges i samarbejde med andre partnere, hvilket
aflysningen af to arrangementer vidnede om.
Årbogen 2011 blev omtalt, og formanden konstaterede, at Samfundet har en
konkurrencedygtig årbog, som indeholder gode, interessante og lødige artikler, og
som får fin omtale i tidsskrifter og massemedierne. Der rettedes en stor tak til
redaktøren for det store arbejde, der er forbundet med udgivelsen af årbogen.
Formanden måtte dog konstatere, at det tilsyneladende var blevet vanskeligere at få
rettidig omtale i den lokale presse, der har sine interesser at pleje på området via
hæfterne ”Jul på Lolland” og ”Jul på Falster”.
Det store arbejde, som redaktionsudvalget omkring jubilæumsårbogen havde udført
gennem næsten to år, blev omtalt, og der rettedes en stor tak til udvalget samtidig
med, at den kommende jubilæumsårbogs indhold blev gennemgået i grove træk.

Arbejdet med at få Hobystenen ”frem i lyset” var nu tilendebragt og formanden
takkede Dannemare og Omegns Landsbylaug for et konstruktivt samarbejde.
Flytningen af stenen frem til landevejen markeres med et mindre arrangement lørdag
den 5. maj kl. 14.00 i Hoby.
Formanden omtalte kort Samfundets økonomi og gjorde opmærksom på, at
økonomien er god på trods af et faldende medlemsantal, men gjorde samtidig
opmærksom på, at uden arven efter Clara Sofie Sørensen (ca. 140.000 kr) ville
situationen have været en anden, men uden dog at være faretruende.
Afslutningsvis gjorde formanden opmærksom på, at bestyrelsen til august ville træde
sammen med henblik på at få en målsætningsdebat for Samfundet omkring dét at få
opstillet mindstemål for Samfundet, få skabt et generationsskifte i bestyrelsen og
dermed rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer samt at få igangsat en
hvervekampagne. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål til formanden.

3). Regnskab samt fastlæggelse af kontingent.
Der forelå et trykt og revideret regnskab, som kassereren, Kim Hansen, gennemgik.
Årets resultat var 109.016,16 kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.
Det vedtoges at bibeholde det nuværende kontingent på 200 kr. (plus forsendelse af
årbogen).

4). Eventuelle forslag fra medlemmerne.
Ingen

5). Drøftelse af fremtidig virksomhed.
Formanden tog tråden op fra beretningen og gjorde opmærksom på den kommende
målsætningsdebat samt ønsket om fornyelser i Samfundet samt et større samspil med
medlemmerne omkring deres forventninger til bl.a. Samfundets aktivitetsniveau og
gøremål: Hvor mange arrangementer ønskes der årligt blandt medlemmerne og med
hvilket indhold og under hvilke former? Skal Samfundet indgå i et tættere samarbejde
med andre foreninger? Hvordan kompenserer vi for det faldende medlemsantal?
Hvordan bringer vi foreningen videre, således at der er en naturlig rekruttering til

bestyrelsen? Er det nok med blot udgivelsen af en årbog? – Der kom tilbagemeldinger
omkring visse af de nævnte spørgsmål, idet der var ønske om bedre presseomtale af
arrangementerne, herregårdsbesøg, tur til Berlin, bedre brug af hjemmesiden samt et
tættere samarbejde med eksempelvis Folkeuniversitetet.
Formanden takkede for forslagene, som vil blive taget med i den kommende
målsætningsdebat.

6). Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne Ole Munksgaard, Palle Sørensen, Bjarne Madsen og Ina
Antonsen var på valg og genvalgtes uden modkandidater.
Som bestyrelsessuppleant valgtes uden modkandidat Inge Hedal, Nakskov, idet Maria
Kerkling ikke ønskede genvalg.
Henning Bjørn modtog genvalg som revisor uden modkandidat.
Fritz Jensen modtog genvalg uden modkandidat.

7). Eventuelt.
Intet.
	
  

