Referat af årsmødet i Lolland-Falsters Historiske Samfund
torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00
på Café Lysemose i Maribo
Antal deltagere: 23, inkl. bestyrelsen
1. Valg af dirigent
Palle Sørensen 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 2016, s. 166-167.
Formandens mundtlige beretning:
a. Arrangementer i 2016-2017
28. april 2016 afholdtes årsmødet på Café Lysemose i Maribo. Mødet indledtes med et
foredrag ved tidl. museumsinspektør Thomas W. Lassen: Birgittinerne, klosteret og
Maribos grundlæggelse.
28. maj 2016 arrangerede vi en tur på Nakskov Fjord med besøg på øerne Slotø og
Enehøje med afslutning på Albuen. Formanden var turleder.
29. november 2016 præsenterede vi Årbog 2016 på Café Lysemose, Maribo. Ole A.
Munksgaard holdt foredrag om handel og søfart på Vestlolland 1200-1660.
28. januar 2017 holdt overinspektør Thomas Tram Pedersen, Koldkrigsmuseum
Stevnsfort, foredraget Lolland-Falster under Den Kolde Krig. Det foregik i Bangs Have,
Maribo.
25. marts måtte foredraget Danmark og Lolland-Falster på vippen – om regionale
identiteter desværre aflyses pga. manglende tilslutning.
Bestyrelsen er meget optaget af, hvad vi kan gøre for at forbedre tilslutningen til
arrangementerne. Vi overvejer nøje, på hvilke ugedage de skal foregå, og hvilket
tidspunkt af dagen der er bedst. Turen på Nakskov Fjord havde mange deltagere, men
meget få af dem var medlemmer af foreningen.
b. Årbog 2016
Vi er stolte af årbogen. Den er fin og lødig, og den holder et højt niveau. Det er et flot
bogtrykkerarbejde, og pressen tager godt imod den. Tak til redaktøren for endnu en god
årbog.
Medlemmerne opfordres til at henvende sig til redaktionen, hvis de selv vil skrive
artikler eller kender nogen, der vil og kan.
c. Mindestensudvalget
Foreningen påtog sig vedligeholdelse af mindesten i perioden fra 1920’erne til
1950’erne. Vi oplever nu, at stenene er slidte, og at det vil være meget bekosteligt at få
professionelle til at ordne dem. Bestyrelsen arbejder på en løsning, som indebærer, at vi
selv må ud med maling og pensel.

d. Bemærkning til den skriftlige beretning
Efter at beretningen blev skrevet i eftersommeren 2016, har det vist sig, at foreningens
økonomi ikke er så strålende nu, som det så ud dengang. Årets resultat viser et
underskud på ca. 40.000 kr. Vi har et faldende medlemstal, der skyldes afgang ved
dødsfald samt manglende tilgang.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 1. april 2016 til 31. marts 2017, som kan
ses på hjemmesiden: http://lfhs.dk/wpcontent/regnskaber/Lolland%20Falsters%20Historiske%20Samfund%20regnskab%202015.
pdf
Foreningen har ca. 370 medlemmer, og der skal være 400 medlemmer, for at udgifterne til
årbogen er dækket.
En stor post er annonceudgifterne, og effekten af annonceringen er ikke til at få øje på. Vi
må overveje, hvad vi kan gøre i stedet for.
Til trods for årets underskud har foreningen en likvid kapital på ca. 210.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Forslaget til kontingent: Bestyrelsen foreslår en forhøjelse til kr. 260,00 inkl. forsendelse af
årbogen. Forslaget blev vedtaget.
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne
Intet at bemærke.
5. Drøftelse af fremtidig virksomhed
Det blev foreslået at erstatte annonceringen med udsendelse af pressemeddelelser, som
andre foreninger har gode erfaringer med.
Bestyrelsens erfaring er, at pressen dels har problemer med at finde ud af, hvor de skal
anbringe meddelelsen i avisen, fordi vi dækker både Lolland og Falster, dels ønsker at få
annoncekroner ind i stedet for kun en meddelelse.
Desuden oplever vi, at Folketidende ser årbogen som en konkurrent til deres egen
publikation, Jul på Lolland-Falster.
Vi vil gøre en ekstra indsats for at få medlemmerne til at sende os deres mailadresser. På den
måde kan vi sende nyheder og oplysninger om arrangementer direkte til dem. Det vil også
være en hjælp ved evt. udsendelse af rykkerskrivelser.
Kassereren opfordrede forsamlingen til at skaffe nye medlemmer af foreningen. Han mente
desuden, at vi skal finde besparelser, der bringer underskuddet ned på ca. 10.000 kr. om året.
Formanden meddelte, at bestyrelsen vil undersøge, om vi kan indgå et samarbejde med fx de
lokalhistoriske arkiver om arrangementer og lokaler.
6. Valg af:
3 bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Heidi Pfeffer, Kim Hansen og Christian Frederiksen.
Heidi Pfeffer genopstillede ikke. De øvrige blev genvalgt.

Suppleanten Sonja Rasmussen blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem i stedet for Heidi
Pfeffer.
1 bestyrelsessuppleant: Hans Christian Bentsen, som blev genvalgt.
Forsamlingen overlod det til bestyrelsen at finde en bestyrelsessuppleant i stedet for Sonja
Rasmussen.
1 revisor. På valg var Bent Munck Hansen, som genopstillede og blev valgt.
1 revisorsuppleant. På valg var Steen Aarup, som genopstillede og blev valgt.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.
Dirigenten gav ordet til formanden, der takkede Heidi Pfeffer for hendes mangeårige arbejde
i bestyrelsen og som redaktør af foreningens årbog siden år 2000. Hun fik overrakt et
gavekort.
Endelig bød han velkommen til årbogens nye redaktør, Jan Bodholdt.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og nedlagde sit hverv.
Mødet blev hævet kl. 21.15.
Ref. Inge Hedal
28. april 2017

