Lolland-Falsters Historiske Samfund
Referat af årsmødet den 15. september 2021

1. Valg af dirigent
Palle Sørensen blev valgt og kunne konstatere, at mødet var indkaldt i henhold
til vedtægterne og således var beslutningsdygtigt.
2. Beretning ved formanden Ole Munksgaard
Pga. covid-19 har foreningen haft et stille år uden andre arrangementer end
årsmødet i 2020, inkl. foredrag, og med meget få bestyrelsesmøder.
Foreningens udfordringer er rekruttering af nye medlemmer, manglende
opbakning ved årsmøder og tidligere arrangementer, generationsskifte i
bestyrelsen og manglende redaktør af årbogen.
Årbog 2021 blev kun en realitet, fordi formanden selv påtog sig arbejdet som
redaktør med god hjælp fra Kim Hansen, Sonja Rasmussen og Inge Hedal.
Årbogen har fået en pæn omtale i pressen og blandt medlemmerne til trods for
de lidt for små skrifttyper, der ikke var tilsigtede.
På plussiden må det fremhæves, at vi har en god økonomi, og at vi har
samarbejdet med foreningen Danske Slægtsforskere om digitalisering af vores
årbøger 1913-1918. De ligger nu på Slægtsforskernes Bibliotek:
www.bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=ti&q=lollandfalster+aarbog&branch_group_limit=branch%3ADISWEB&weight_search=1
I øvrigt henvises der til formandens skriftlige beretning på LFHS’ hjemmeside.
3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent
Årets resultat: Ca. 13.000 kr. Det er mindre, end vi i bestyrelsen havde
estimeret på forhånd, men vi har mistet 10 medlemmer, og salget af årbog
2020 hos boghandlerne svigtede pga. covid-19.
I øvrigt henvises til regnskabet på LFHS’ hjemmeside.
Kontingentet er stadig 260 kr.
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne
Der var ingen skriftlige forslag.

5. Drøftelse af fremtidig virksomhed, herunder foreningens
overlevelsesmuligheder
Ønsker/forslag/udsagn fra deltagerne: Artikler online i stedet for årbog. Større
synlighed. Bestyrelsesmedlemmer fra begge kommuner. Oplysningsmateriale
skal være tilgængeligt via de elektroniske medier. Samarbejde med andre
foreninger om bestyrelsesmedlemmer. Ved ture og foredrag er det ønskeligt, at
arrangementet finder sted, hvor emnet ”hører til”, og ture skal placeres
tidsmæssigt, så folk i job kan deltage. Foredragene og årbogen ligger på et for
højt niveau i forhold til den brede befolkning.
6. Valg af:
3 bestyrelsesmedlemmer
Genvalg: Søren Renner Mortensen
Nyvalg: Marie Louise Villadsen, Søllested, og Birgitte Villadsen, Sakskøbing.
1 bestyrelsessuppleant
Genvalg: Hans Chr. Bentsen
1 revisor
Genvalg: Steen Aarup
1 revisorsuppl eant
Posten er vakant
7. Eventuelt
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Kim Hansen og Sonja
Rasmussen, for deres store indsats i bestyrelsen i flere år.
Dirigenten afsluttede årsmødet med at takke for god ro og orden.
Ref. Inge Hedal

