Lolland-Falsters Historiske Samfund
Referat af årsmødet onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00

Aftenen blev indledt med et foredrag om:
Herregårdsmarkører i landskabet – spor efter baroniet Guldborgland og grevskabet
Knuthenborg i det lollandske landskab v/museumsinspektør Jesper Munk Andersen,
Kongernes Samlinger.
Efter foredraget afholdtes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
Kim Hansen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Beretning ved formanden, Ole Munksgaard
Bestyrelsen har arbejdet videre med de forslag og ideer, der fremkom på sidste
generalforsamling, og vi lader til endelig at have fået taget hul på et
generationsskifte i bestyrelsen.
Desværre måtte vi endnu en gang opgive at afholde arrangementer pga. covid19. Aftenens generalforsamling er det første siden sidste generalforsamling.
Vi har dannet et redaktionsudvalg med en tovholder, efter et par år med
skiftende konstellationer. Udvalget er godt i gang med arbejdet på næste
årbog, som igen vil blive sat op i spalter og med større skrifttyper. Bogen
udkommer i november 2022.
På indholdssiden skal årbogen have en større bredde og ikke kun være for
specialister. Vi vil gerne have flere artikler fra Østlolland og Falster. Interesserede forfattere er velkomne til at henvende sig til tovholderen for
redaktionsudvalget, Aksel Poulsen.
Årbog 2021 blev vældig pænt modtaget, og det afspejlede sig i salget: For
første gang i mange år bestilte boghandlerne flere eksemplarer af bogen.
I øvrigt henvises der til den skriftlige beretning på hjemmesiden, lfhs.dk
Formanden afsluttede beretningen, som er hans sidste, med at takke for mange
års samarbejde i foreningen og takkede desuden bestyrelsesmedlemmerne for
deres indsats.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab samt fastsættelse af kontingent ved kassereren, Jens Green
Regnskabet balancerer med 218.485 kr.
Kassereren har valgt at ændre lidt på opstillingen for at synliggøre udgiften til
forsendelse af årbogen: 20.031 kr.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 260 kr.
Regnskabet blev godkendt og kan ses på hjemmesiden.
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne
Intet at bemærke.
5. Drøftelse af fremtidig virksomhed
Ole Munksgaard ser mere optimistisk på Samfundets fremtid end tidligere.
De yngre bestyrelsesmedlemmer vil fremkomme med nye tiltag for at
synliggøre foreningen, fx oplæsning på Torvet i Maribo af gamle tekster om
området og byvandringer i Nakskov med fokus på svenskekrigene.
Man vil også overveje at sætte farve på vores logo og arbejde på at blive mere
synlig på Facebook. Derudover blev det foreslået at arrangere rundvisning på
Halsted Kloster og Christianssæde.
6. Valg af:
4 bestyrelsesmedlemmer – på valg var:
Aksel Poulsen og Erik Mandrup-Poulsen. Begge genvalgt.
Ole A. Munksgaard og Inge Hedal – modtog ikke genvalg.
Nyvalgt blev: Mikkel Søtbæk og ? (navn følger senere)
1 bestyrelsessuppleant – på valg var:
Hanne Britt Johannessen – genvalgt.

1 Revisor – på valg var:

Palle Sørensen – modtog ikke genvalg.
Nyvalgt: Ole A. Munksgaard.
1 Revisorsuppleant – på valg var:
Anne Hansen – genvalgt.
7. Eventuelt
Formanden takkede Inge Hedal for indsatsen som sekretær og korrekturlæser
gennem 10 år.
Næstformanden takkede Ole Munksgaard og Inge Hedal for deres arbejde i
bestyrelsen og overrakte dem gaver.
Dirigenten kunne erklære generalforsamlingen 2022 for afsluttet og takkede for
god ro og orden.
Inge Hedal, den 7. april 2022.

