Lolland-Falsters Historiske
Samfund
Referat af generalforsamlingen på Café Lysemose, tirsdag den 8. sept. 2020
1. Valg af dirigent
Palle Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt som foreskrevet i
vedtægterne.
2. Beretning v/formanden, Ole Munksgaard
Ole Munksgaard redegjorde for foreningens største problemer: Rekruttering af nye medlemmer,
manglende opbakning til udbudte arrangementer og den ledige plads som årbogsredaktør.
Vi har gjort meget for at skaffe nye medlemmer – foldere, sociale medier, kontakt til vores netværk
o.a. Medlemstallet er dalet, ikke steget på trods af hvervekampagnen.
I bestyrelsen ser vi med stor bekymring på manglen af årbogsredaktør, og vi har ikke nogen
umiddelbar løsning på problemet.
Der henvises i øvrigt til formandens skriftlige beretning på hjemmesiden: Årsberetning 2019
3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent v/kassereren, Kim Hansen
Kopier af regnskabet var fremlagt på bordene.
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 til årbog 2019. (Og årbog 2020 bliver endnu billigere).
Vi har i regnskabsåret 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 de laver det sidste
regnskab den 1. april 2021. Vi har fundet en ny regnskabsfører, men det er så ny en aftale, at vi
endnu ikke kan meddele, hvem det er.
Kontingent: Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 260 kr.
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne
Intet at bemærke.
5. Drøftelse af fremtidig virksomhed, herunder foreningens overlevelsesmuligheder
Ole Munksgaard åbnede drøftelsen med at nævne nogle af de udfordringer, vi har:
Vi mangler medlemmer, der vil tage en tørn i bestyrelsen, og vi mangler en årbogsredaktør.
Vi efterlyser et generationsskifte.
Vi ønsker større fremmøde ved vores arrangementer.
Hvad gør vi, hvis vi ikke kan få posterne besat? Skal vi lukke foreningen?
En af deltagerne gjorde opmærksom på, at stort set alle foreninger har præcis samme problemer. En
vej frem går gennem nærmiljøet i samarbejde med andre, og man må overveje, om man skal lave
det samme, som man altid har gjort.
Vi har haft størst fremmøde ved foredrag om helt lokale emner – især på Lolland, hvor vi også har
flest medlemmer. Men vi er jo en forening for både Lolland og Falster.
I foreningen har vi adskillige gange indledt samarbejde med andre, men det har ikke haft den
ønskede effekt.

Har årbogen f.eks. en fremtid? Det var der delte meninger om. Bøger er måske på vej ud og
erstattes af internettet. Der var ikke stemning for at opgive den trykte årbog, men der var heller
ingen modstand overfor et forslag om at digitalisere samtlige årbøger. Det blev sagt, at man hellere
ville have årbogen end foredrag.
Er årbogen blevet for ambitiøs/for indviklet? Man vil gerne have lidt kortere artikler i et mindre
indviklet sprog, og her blev der henvist til jubilæumsbogen.
Vedr. medlemstal: Tidligere var der mange medlemmer i såkaldt velmeriterede stillinger, men det
er der ikke længere. Måske føler de ikke tilknytning til Lolland-Falster, selv om de arbejder og bor
her, eller også arbejder de her uden at bo her.
Formanden opfordrede aftenens deltagere til at tage nogle foldere med hjem til uddeling i deres
netværk.
6. Valg af
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)
7. Eventuelt
Intet at bemærke, så dirigenten kunne nedlægge sit hverv og takke for debatten og den gode ro og
orden.
Inge Hedal

