Referat af årsmødet i Lolland-Falsters Historiske Samfund
torsdag den 28. april 2016 kl. 19.00
på Café Lysemose i Maribo
Antal deltagere: 23, inkl. bestyrelsen
1. Valg af dirigent
Hans Chr. Bentsen blev foreslået og valgt som dirigent. Han takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning ved formand Ole Munksgaard
Den skriftlige beretning findes i årbogen for 2015, s. 136-137.
Formandens mundtlige beretning:
a. Arrangementer i 2015-2016
28. april 2015 afholdtes årsmødet på Restaurant Sukkertoppen i Sakskøbing. Mødet
indledtes med et foredrag ved Johs. Melchior Jensen om hans opvækst som
forstanderens søn på Sønderskovhjemmet i Flintinge.
16. maj 2015 var vi på besøg på Krenkerup Gods og Bryggeri, hvor Patrick ReventlowGrinling viste rundt og fortalte om moderne godsdrift. Besøget sluttede i godsets café
med prøvesmagning af bryggeriets produkter.
25. november 2015 præsenterede vi årbogen, og arkivar ved Dansk Folkemindesamling
ved Det Kongelige Bibliotek, cand. mag. Lene Vinther Andersen holdt foredraget
”Helene Strange – fra gårdmandsdatter til populær forfatter”.
7. marts 2016 måtte foredraget om H.C. Andersens manuskript til ”Psychen” på
Knuthenborg desværre aflyses pga. afbud fra foredragsholderen, professor Johs.
Nørregaard Frandsen, centerleder ved H.C. Andersen Centret, SDU.
28. maj 2016 er der tur på Nakskov Fjord med postbåden.
Formanden konstaterede, at der var stærkt svingende tilslutning til arrangementerne. Ved
de bedst besøgte havde der været ca. 40 deltagere, hvoraf de færreste er medlemmer af
foreningen. Spørgsmålet er, om arrangementerne ligger på et forkert tidspunkt.
Formanden efterlyste respons fra medlemmerne.
b. Årbog 2015
Årbogen var endnu en gang et flot stykke arbejde med artikler, der spænder vidt i tid og
emnevalg, og den har fået fin omtale i pressen.
Formanden takkede redaktøren af årbogen, Heidi Pfeffer, for det store arbejde, hun
udfører i forbindelse med udgivelsen.
c. Mindestensudvalget
Udvalget har synet de mindesten, som foreningen har ansvaret for. Der er adskillige
inskriptioner, der skal trækkes op, og udvalget har indhentet tilbud på udførelsen af
arbejdet. Det vil koste ca. 25.000 kr. at få en professionel til at ordne stenene, så vi
undersøger i øjeblikket, om vi kan skaffe frivillig arbejdskraft.

Biskop Balles sten i Vestenskov bør frigøres fra sin placering i en privat have. Vi
undersøger, hvad der kan gøres.
d. Synlighed
Vi har intensiveret hjemmesiden, som vi bruger til orientering af medlemmerne, og vi er
flittige på Facebook, hvor der er mange, der følger os.
Hjemmesiden http://lfhs.dk/
Facebook https://www.facebook.com/lfhistorie?fref=ts
Formanden takkede Christian Frederiksen for arbejdet med Facebook og Kim Hansen
for arbejdet med hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 1. april 2015 til 31. marts 2016, som kan
ses på hjemmesiden: http://lfhs.dk/wpcontent/regnskaber/Lolland%20Falsters%20Historiske%20Samfund%20regnskab%202015.
pdf
Foreningen har lidt under 400 medlemmer, ca. 350 private og resten arkiver og museer.
Regnskabet blev godkendt.
Forslaget til kontingent er uændret kr. 235,00, inkl. forsendelse af årbogen.
Det blev godkendt af forsamlingen.
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne
Intet at bemærke.
5. Drøftelse af fremtidig virksomhed
Drøftelser og forslag drejede sig om det bekymrende i, at få medlemmer og mange ikkemedlemmer kommer til vores arrangementer.
Kommentarer fra forsamlingen: Den danske foreningsstruktur er under forandring i disse år.
Alle foreninger kender problemet. Folk vil have lov at plukke de enkeltarrangementer, der
tiltrækker dem – de vil ikke binde sig via medlemskaber.
Mange foreslog, at vi sætter prisen betragteligt op for ikke-medlemmers deltagelse for at
opveje et svagt faldende medlemstal.
6. Valg af:
4 bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Ole Munksgaard, Palle Sørensen, Inge Hedal og Ina
Antonsen. Ina Antonsen genopstillede ikke. De øvrige blev genvalgt.
Suppleanten Jan Bodholdt blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem.
1 bestyrelsessuppleant som erstatning for Jan Bodholdt.
Valgt blev: Sonja Rasmussen, Maribo.
1 revisor. På valg var: Henning Bjørn, som genopstillede og blev valgt.
1 revisorsuppleant. På valg var: Fritz Jensen, som ikke genopstillede.
Valgt blev: Ina Antonsen.

7. Eventuelt
Intet at bemærke.
Dirigenten gav ordet til formanden, der med en buket blomster takkede Ina Antonsen for
hendes mangeårige arbejde i bestyrelsen og i mange udvalg. Ina har været medlem af
foreningen i 52 år og af bestyrelsen siden 1985.
Ina Antonsen takkede for godt samarbejde i årenes løb under skiftende bestyrelsesformænd.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og nedlagde sit hverv.
Mødet blev hævet kl. 21.40.
Ref. Inge Hedal
Den 29. april 2016

