
Bestyrelsens Beretning.        

                                                                                  Bandholm, den 26/2 2023

Lolland Håndværker og industriforening
Velkommen til generalforsamling 2022 dette er foreningens 17.ende ordinære 
generalforsamling siden foreningen blev udvidet til at dække hele Lolland Kommune.

Dødsfald
Inden jeg starter på bestyrelsens beretning, vil jeg bede forsamlingen om og rejse sig,
og holde et minuts stilhed til ære for vores æresmedlem Ib Frederiksen, der stille sov 
ind 24 januar, 92 år gammel. Ib var i mange år i bestyrelsen i den gamle Maribo 
håndværker og industriforening, hvor han agerede som foreningens kasserer. 

Æret være hans minde.

Bestyrelsens beretning
Der er nu gået endnu et år, siden vi sidst sad ved foreningens generalforsamling.
Så er det som sædvanlig tid til at se tilbage på foreningsåret 2022 som er afsluttet, 
samt prøve at se frem i det nye foreningsår 2023.

Foreningsåret 2022
Mange ville måske mene at der er noget deja vu over mine beretninger.

Foreningsåret 2022 blev nok engang et usædvanligt år for Lolland Håndværker og 
Industriforening.
Endelig kunne vi så småt begynd at ligge afstand til Corona og de regler og 
begrænsninger de har medført de senere år, b.la. på vores aktiviteter & 
generalforsamlinger.

Men igen kom vi til at stå over for en ny krise, der medførte en del ændringer i vores 
hverdag.
Denne gang var eller er det krigen i Ukraine, der har medført mangel på råvarer og 
leveringsproblemer, for ikke at snakke om de store prisstigninger der blev på varer og
fragt. Energipriser der er steget til uhørte højder, alt dette blev også en udfordring for
vores lokale virksomheder og dermed også for vores medlemmer.
Dette har dog ikke medført den helt stor opbremsning for ret mange af vores 
medlemsvirksomheder, og alligevel har det skabt nogle store udfordringer på 
manglende leverancer med mere, hvor det er mit indtryk at virksomhederne har 
været kreative og ikke blot send regningen videre til slutbrugerne.



Vores medlemstal er nogenlunde det sammen som sidste år, Vi er i dag små 180 
medlemmer. Vi har haft lidt tilbagegang på de passive medlemmer, både ved 
udmeldelser og enkelte ved dødsfald. Desværre er der også nogle enkelte 
virksomheder har valgt at opsige deres medlemskab eller som er ophørt.
Det skal dog nævnes, at vi har haft en tilgang af medlemmer her på det sidste, hvilket
gør at vi stadigvæk kan holde medlemstallet. 

Sidste års generalforsamlingen
Ved sidste års generalforsamling var der tilmeldt 72 medlemmer her i pavillonen.
Desværre var der 6 – 7 medlemmer, der havde meldt sig til, og desværre ikke deltog.
Derfor har bestyrelsen valg, at man vil blive opkrævet den fulde kuvertpris ved 
udeblivelse uden en gyldig grund.
Vi mener, det er uhørt at blæse på foreningens udgifter, ved at tilmelde sig 
generalforsamlingen eller et andet arrangement, og derefter blive væk.

Vi havde et spændende indlæg fra vores gæste taler Tim Jeppesen der arbejder med 
projekt Nakskov 2030. Et projekt der er kommet i gang ved hjælp af ihærdige folk 
samt fonde som Real Dania og AP Møller fonden i samarbejde med Lolland Kommune. 
Et rigtigt spændende indlæg, hvor vi kom rund omkring fokusområderne for Nakskov 
2030 som er Bymidten, havnen og fjorden.

Som tidligere nævnt arbejder vi på at gøre vores administration af medlemmer og 
møder samt indkaldelser og opkrævninger så enkelte som muligt, for at spare tid.
Alle har et arbejde de skal passe ved siden af, så derfor er dette en vigtig ting for os 
at få styr på.

Nogle enkelte har ydret sig over at man kun kan tilmelde 1 af gangen, dette skyldes 
ganske enkelt, at vi derved ved med sikkerhed hvem og hvor mange der deltager.
Ligesom nogen er blevet nervøse over, at oplyse og bruge deres dankort, her kan 
man være helt rolige, dette er et fuldt lovligt system. 

Efter sidste generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Flemming Petersen
Næstformand: Jesper Petersen
Kasserer: Jan Buch 
Sekretær: Jørn Jørgensen (uden for bestyrelsen).

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Johnny Rasmussen, Jan Grunth Hansen, 
Thomas Christiansen, Michael Aalborg, Vagn Petersen.
Som ny suppleant blev valgt Henrik Vang-Olsen der valgte alligevel at fortsætte i 
bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Suppleanten deltager fuldt ud i bestyrelsesarbejdet.

Ved bestyrelsens konstituering besluttede vi, at fortsætte med tidligere udvalg
for derved fordele arbejdsopgaverne bedre imellem bestyrelsesmedlemmerne og 
suppleanten.



Udvalgenes opgaver skal være at skabe aktivitet og vækst i vores forening, og 
dermed være til gavn for vores medlemmer.

Følgende udvalg blev nedsat.:
1. SMV Danmark / Regionsudvalg.
2. Kontaktudvalg til kommunen. 
3. Aktivitets/Turudvalg.
4. Legatudvalg.
5. Udvalg for sociale medier.
6. Medlemsudvalg.
7. Varelotteriudvalg.

I årets løb har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et antal af udvalgsmøder.

I bestyrelsen er vi forsat enige om, at vi skal og vil lave en del medlemsmøder og et 
passende antal virksomhedsbesøg fordelt over foreningsåret.

Efter sidste års generalforsamling hvor vi efterlyste medlemmernes deltagelse i dette, 
ser det ud til at det er lykkes os at knække denne kurve.

Vi har i årets løb afhold 4 medlems arrangementer, alle med god opbakning.

Årets studietur en endags tur til København, hvor der var besøg på Copenhill/Amager 
Bakke, samt frokost med efterfølgende besøg på Vilhelm Lauritzen Terminalen i 
Københavns lufthavn og med afslutning i Præstø en rigtig hyggelig dag.

Der udover har der været 3 virksomhedsbesøg, som var.
Bredgaard Boats i Rødbyhavn, Besøg og rundvisning af kommunens nye bygninger på 
torvet i Maribo samt besøg hos CS-Vagt på Rødbyvej.

Også i 2023 arbejder vi i bestyrelsen med at arrangere nogle spændende 
virksomhedsbesøg og arrangementer for vores medlemmer, hvor der allerede har 
været afholdt 2 og et yderligere er programsat til 28. marts hos KS værktøj i Maribo.

Her senere i aften vil udvalget fortælle om den kommende studietur der skal løbe af 
sted den 13 maj i år.

Vi er i bestyrelsen modtagelige for gode forslag til virksomhedsbesøg, og hvis der er 
nogle af vore medlemmer som gerne vil vise deres virksomhed frem og fortælle om 
hvad de går og laver, er i også velkomne til at melde ind.

Vi oplever dog desværre at det er svært at få folk op af sofaen, og at det derfor 
mange gang er de samme faste støtter der tropper op. Til dem som ikke deltager vil vi
derfor opfordre til at komme ud af busken, da man faktisk altid får noget med hjem.

Endvidere arbejder vi i bestyrelsen på, hvad vi kan gøre for at øge medlemstallet. Vi 
er som mange andre foreninger, herunder erhvervsforeninger udfordret af, at der er 
mange ting man er medlem af, og mange gøremål i hverdagen der skal klares og man
måske ikke lige har tid og overskud til at få meldt sig ind og deltage i de 
arrangementer som der er.



Vi vil dog stadig fortsætte med at lave arrangementer, idet vi mener det er 
forudsætningen for, at vi kan bevare og måske endda øge medlemstallet. 

Måske sammenlægning med andre foreninger er vejen frem – hvem ved??

Derfor valgte vi også i 2023 at fortsætte med et kontingent på 800 kr., hvilket er 
meget billigt set i forhold til hvad man får for disse penge, og hvor næsten 300 kr. 
går til medlemskab af SMVdanmark.

Økonomisk er vi en velpolstret forening – hvilket kassereren kommer ind på ved 
aflæggelsen af regnskabet.

Varelotteriet.
I 2022 bevilgede vi støtte til 3 projekter via vores varelotterimidler.
I efteråret bevilgede vi 20.000 kr.  til Maribo Craft Days.
Samt tilskud til Maribo Handels nye flagallé i byen her bevilgede vi 30.000 kr. 
derudover støttede varelotteriet også dette projekt med 54.000 kr.
Som altid støtter vi kulturlegat Lolland, hvor vi giver 4.000 kr.

Husk at det er gennem salget af lodder i varelotteriet, der gør det muligt for os, at 
støtte forskellige lokale projekter.

SMVdanmark.
Som nævnt mange gange er SMVdanmark en vigtig samarbejdspartner for vores 
forening, som vi er en del af sammen med 18.000 andre små og mellemstore 
virksomheder.

I september deltog Vagn Petersen og jeg i SMVdanmark formandsmøde i Odense, et 
spændende møde over to dage. 

HIFdanmark
HIFdanmark som er en del af SMVdanmark, der i dag består af 53 håndværker og 
Industriforeninger over hele Danmark, hvor målet er altid at skabe de bedste rammer 
for små og mellemstore virksomheder.

Her har vores forening gennem mange år, haft en plads i HIFudvalget, hvor jeg de 
senere år har repræsenterer Lolland Håndværker og Industriforening.
Denne plads er overtaget af Vagn Petersen som i foråret blev valg ind i 
regionsudvalget som næstformand og dermed også i HIF-udvalget og 
repræsentantskabet i SMVdanmark, hvor han har deltaget i flere møder.

Fritze & Carl Halkjærs Fond.
Vores forening har en bestyrelsesplads i Fritze & Carl Halkjærs fond, denne plads er 
hidtil varetaget af Mogens Nilsson, der er forsat i pladsen som stedfortræder for 
formanden, efter at han stoppede som formand i vores forening.
Nu er tiden kommet, hvor Mogens ønsker at trække sig fra denne post, så derfor 
overtager foreningens formand atter denne plads.

Lolland Kommune.



Når vi ser aktivitetsniveauet på Lolland er det kun glædelige at der endelig også er 
fart på her på Sydhavs øerne.
Hvor der sker store aktiviteter såsom Femern projektet, ny tosporet jernbane, 
Nakskov 2030, Udsolgt ved afkørsel 48, hvilket vel betyder at der snart skal 
udstykkes igen.
Dette er om end meget positivt for vores område og hele Lolland. En ny gasledning er 
også under opbygning, hvilket kan medføre en øget tiltrækning af virksomheder til 
området 

Afslutning
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til alle både samarbejdspartner og 
medlemmer, der bakker foreningen op, ved at deltage her på vores generalforsamling 
og ved vores arrangementer.

Kun på den måde kan vi stå styrket sammen.

Også en stor tak til bestyrelsen og Jørn for det gode samarbejdet.

Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til forsamlingens behandling.

 
 
   


