
  

Lolland Håndværker- & Industriforening

Generalforsamling 2019 (det er den 151-ende)

BESTYRELSENS BERETNING

Foreningsåret 2018 er slut, så det er tid til at lave status. Hvad ser vi så, når vi ser til-
bage på 2018?

Vi ser en verden i forandring. Der sker rigtig mange positive ting, men desværre også
mange negative. Årets helt store samtaleemner har været hvidvaskning af meget store
pengemidler, svindel og bedrageri, som har strakt sig over hele verdenen. For mig er 
det helt ufatteligt, at man gennem en lang årrække, har kunne svindle en statslig insti-
tution for mere en 100 mill.kr. uden at nogen har fået øje på det og levet et dobbeltliv 
i Sydafrika. Ja, det er noget nemmere at få øje på en lille selvstændig, som ikke fører 
sin kørebog korrekt. Men jeg håber diverse banker og ministeriet har lært af det.

Men sommeren 2018 skal absolut også huskes for den vidunderlige sommer, som fik 
turiststrømmen til at vende sig mod Danmark. Man må nu spørge, er det menneske-
skabte klimaforandringer?

Hvis man vender blikket på vores hjemlige kanter blev året 2018 vendepunktet efter 
finanskrisen og det blev året, vi har ventet på i rigtig mange år. Endelig fik vi den 
kæmpe julegave, at tyskerne er klar til at underskrive aftalen om Femernbælt pro-
jektet, som kan igangsættes, og det er samtidig med at togforbindelsen fra Ringsted 
har kurs mod Rødbyhavn over den nye Storstrømsbro, som også er igangsat. Året 
2018 bliver startskuddet til noget meget stort her i hele det østlige Danmark. Det bli-
ver så spændende at følge hele den udvikling i den næste 10 år.  

Lolland Kommune er inde i en rigtig god udvikling med projekter omkring afkørsel 
48, statslige arbejdspladser og store havneudvidelser i Nakskov og mere end 1000 
nye arbejdspladser i Nakskov. Det er rigtig godt set, og meget ros for alt det arbejde, 
der er lagt i projekterne af Lolland Kommune. Lolland Kommune har også købt den 
gamle købmandsgård på Torvet, væltet 2 faldefærdige huse i Jernbanegade og der ar-
bejdes med et projekt her i midtbyen, som vil betyde, at de kommunale arbejdsplad-
ser flyttes fra Kidnakken og samles midt i Maribo. Det kan glæde os, så vi ikke får en
Granfeldt gård mere. Og her i det nye år vælter nye projekter frem af skrivebords-
skufferne. Alle står i kø for at bidrage til dette erhvervseventyr.

Foreningsåret 2018 har været et spændende år for Lolland Håndværker- og Industri-
forening, og det er rart med den opbakning til vores forening. Vi var ved udgangen af



året 235 medlemmer. Det er desværre en lille tilbagegang, men det skyldes mest na-
turlige årsager, men vi er stadig blandt de største Håndværkerforeninger i Region 
Sjælland. Årets højdepunkt var studieturen og generalforsamlingen med 100 deltage-
re og vores forskellige virksomhedsbesøg var alle rigtig godt besøgt. Vores 150 års 
jubilæumsfest var virkelig en oplevelse, som vi husker i rigtig mange år fremover. 

Jeg vil her nævne de ture og aktiviteter som vi har afholdt i 2018.

Den 5. maj afholdte vi vores sædvanlige forårstur. Denne gang besøgte vi 
Sydsjælland og Fyn. Turens højdepunkt var besøget på Sprogø, både den gamle og 
nye. Vi havde en god guide, og under rundturen fik vi set under Storebæltsbroen og 
ikke mindst set toget komme op af tunnelen. Herefter kørte vi over Fyn og Lan-
geland. En helt fantastisk tur. Der deltog 52 medlemmer. 

Den 26. maj var vi til vores 150 års jubilæumsfest. Det var en helt fantastisk fest med 
god mad, musik og festlig stemning. Festen blev afsluttet med et fantastisk festfyr-
værkeri. Bestyrelsen havde forventet og afsat økonomi til 250 deltagere, men desvær-
re havde kun 100 mulighed for at deltage. Det blev således noget billigere, end det vi 
havde afsat i budgettet. Vi kunne således overveje at holde en fest mere.

Den 5. september var vi på besøg hos E.ON i Rødbyhavn, hvor vi hørte om deres 
havvindmølleprojekt i Østersøen. En rigtig god aften med masser af nye input om 
denne virksomhed. Der deltog 40 medlemmer.

Den 7. – 9. september var Flemming og jeg til det årlige Formandsmøde. Denne gang
var det i Aarhus. Det var et spændende møde, hvor gæstetalerne var skatteminister 
Karsten Lauritzen, som fortalte om de jyske momsregler og om kontanter som forsø-
ges udfaset som betalingsmiddel. Der var også et godt indslag om det offentliges op-
gavetyveri, hvor kommuner åbenbart vil være entreprenører for skatteydernes penge. 
Der var også et rigtig godt indlæg om, hvad der kræves for et ja i banken. Borgmester
i Aarhus Jacob Bundsgaard fortalte om investering og udvikling i Aarhus, hvor det er 
et meget stort problem at skaffe boliger til alle, som vil flytte til Aarhus. Det var et 
rigtig godt møde med 130 deltagere fra hele Danmark. Her i 2019 skal Lolland være 
vært for det årlige formandsmøde. Det glæder vi os meget til.

Den 25. november var vi på besøg hos Nakskov Mill Foods A/S i Nakskov. Det var 
en rigtig spændende rundvisning. De to rundvisere fortalte med sjæl for deres virk-
somhed. Der var desværre kun plads til 20 deltagere, men os, der fik muligheden for 
at deltage, blev meget imponeret af denne virksomhed.

Der var yderligere planlagt 2 virksomhedsbesøg, men desværre fik vi ikke datoerne 
til at gå op, de udsættes til her i 2019.

Den 22. november afholdte vi et kursus i AB 18. Det var egentlig SMVdanmark, der 
havde udbudt kurset, men desværre var der kun 2 tilmeldte. Vi lavede en aftale med 
SMVdanmark om at overtage kurset. Vi ændrede datoen og udbød det på ny gennem 
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vores hjemmeside. Det gav pote, idet der nu var 28 tilmeldinger. Det var en rigtig be-
slutning med en god opbakning. Det kan ikke være rigtig, at al kursusaktivitet skal 
flyttes til Sjælland. Vi gør det igen her i 2019. Der er rigelig af holde kursus om med 
det nye bygningsreglement. 

Generelt har vores arrangementer været godt tilmeldte, også af nye medlemmer. Det 
ser vi som god grobund for udvikling af netværket.
  
Bestyrelsen har her i 2018 besluttet at forsøge at blande sig mest muligt i lokalsam-
fundet, hvor vores bestyrelsesmedlemmer har deltaget meget i de afholdte møder 
rundt omkring. Vi har således også budt ind på at gøre et arbejde i diverse udvalg, 
som er til gavn for vores lokalsamfund. Vi er i dag repræsenteret i Carl Halkjærs 
fond, Maribo By forum, Lolland Kulturlegat, Lolland Kommunes ejendomsforskøn-
nelsesudvalg, Lolland Kommunes morgenkaffeudvalg. Vi mener, at det med at blan-
de os i disse samfundsopgaver, vil gavne vores lokalsamfund og give et endnu større 
netværk.

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Mogens Nilsson
Næstformand: Flemming Petersen
Kasserer: Jan Buch
Sekretær/skriverkarl: Jørn Jørgensen (udenfor bestyrelsen)
Wepmaster: Jørn Jørgensen (udenfor bestyrelsen)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Johnny Rasmussen, Jan Grunth Hansen, Thomas 
Christiansen, Henrik Vang-Olsen, som suppleant Søren Rask. Suppleanten deltager 
fuldt ud i bestyrelsesarbejdet.

Ved bestyrelsens konstituering besluttede vi, at der sker en opdeling i forskellige 
udvalg og hvert udvalg har deres opgaver at arbejde med for at skabe mere aktivitet 
og vækst for vores forening, til gavn for vores medlemmer. 

Følgende udvalg er dannet:

1. Kontaktudvalg til kommunen
2. Aktivitetsudvalg/turudvalg
3. Medlemsudvalg og varelotteriansvarlig
4. Legatudvalg
5. Håndværksrådet og regionsudvalg

I årets løb har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder og vi har haft flere dialoger med Lolland 
Kommune og deltaget i fællesmøder. Det har især handlet om udbudskriterier, kom-
munens håndværkerafdeling, som irriterer rigtig mange af vores håndværkermedlem-
mer. Men den slags opgavetyveri fra det offentlige, skal vi åbenbart leve med. Men så
vil jeg også håbe, at kommunen lever op til kravet om at være med til at uddanne 
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fremtidens lærlinge. Vi har også drøftet fremtidens udfordringer omkring manglende 
arbejdskraft og de nye krav omkring lærlinge. På nuværende er det kun de mellem-
store håndværksvirksomheder, der påtager sig dette ansvar.

VARELOTTERIET

Vores samarbejde med Varelotteriet har også i 2018 været positivt. Der er faldet et 
par store gevinster i vores landsdel. Men vi har også været så heldige at få donation. 
Vi har således kunne støtte julebyen i Nakskov, og Maribo Handel med endnu flere 
boder. Yderligere har vi givet Kulturværket 20.000 kr. som en delbetaling til et nyt 
indgangsparti. Vores forening modtager ca. 60.000 kr. årligt i donation, som vi kan 
støtte gode projekter med her i lokalområdet. Disse midler kan anvendes til at støtte 
unge under uddannelse og særlige projekter i lokalområdet. Yderligere bliver der ud-
delt 180.000 kr. til gode projekter i Region Sjælland og 1. mill.kr. årligt til støtte til 
lidt større projekter fordelt på hele Danmark. Kommer I i tanke om projekter, der 
fortjener en økonomisk håndsrækning, så kom i gang med at få lavet og fremsendt en 
ansøgning.

SMVdanmark

Vores samarbejde med Håndværksrådet, som nu hedder SMVdanmark har udviklet 
sig positivt gennem året. Der er mange mærkesager på dagsordenen til gavn for vores
mindre og mellemstore virksomheder. Vores næstformand sidder i HIS Danmark og 
er dermed med til at påvirke rådet med vores mærkesager. Så sidder I inde med sager 
som I ønsker afprøvet, så tal med Flemming.

Som tidligere omtalt har Lolland Håndværker- & Industriforening fået den mulighed 
at være vært for det årlige formandsmøde her i Maribo, som forløber i dagene den13. 
til 15. september. Et sådant formandsmøde plejer at tiltrække 150 deltagere fra hele 
Danmark. Vi plejer også at have gode indlæg med kendte foredragsholdere og land-
spolitikere. Vi har til sinde at invitere transportministeren uden at vide hvem det bli-
ver, idet vi er i et valgår. Der vil uden tvivl være meget stor interesse på grund af  Fe-
mernbælt projektet. Flere landspolitikere har meldt deres ankomst. Foreningen og 
SMVdanmark vil virkelig lægge ud med, at det skal blive en stor oplevelse og mar-
kedsføring for vores landsdel. Såfremt der er nogle af vores medlemmer, der ønsker 
at deltage i formandsmødet, vil der også være mulighed for dette. Program vil blive 
lagt ind på vores hjemmeside

Som det sidste i denne beretning vil jeg takke vores samarbejdspartnere, der bakker 
foreningen op ved at deltage i vores generalforsamling og arrangementer og i det hele
taget være medlem og til min bestyrelse. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke 
for samarbejdet med Lolland kommune og kvittere for, at der sommetider bliver lyttet
til vores synspunkter. Men vi kunne nå endnu længere ved at tættere samarbejde, og 
det bliver der behov for i de kommende spændende år.
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I punkt 6 under senere behandling af reviderede vedtægter, lægger vi op til udvidelse 
af bestyrelsen, idet vi er blevet kritiseret for, at flertallet af bestyrelsen er håndværke-
re, og man ser meget gerne at personkredsen bag industrivirksomhederne bliver re-
præsenteret i vores bestyrelse. Vi søger gerne nye emner, som vil lægge et arbejde for
vores forening. Tiden er også inde for et formandsskifte. Jeg har været formand i 17 
gode og spændende år, og inden for en overskuelig årrække, giver jeg gerne den post 
videre til en person, som har tid og vil arbejde positivt for vores forening og landsdel.

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