
Til bestyrelsen i          
Lolland Håndværker og Industriforening   
 
 
 
 
 
                                                                                   Bandholm, den 7/9 2021 
 
Lolland Håndværker og industriforening 
 
Generalforsamling 2020 er foreningens 15 ende ordinære generalforsamling siden 
vores forening blev udvidet til at dække hele Lolland Kommune. 
 
Bestyrelsens beretning 
 
Forenings året 2020 er slut, og vi er allerede godt i gang med næste forenings år. 
Så er det tid til at se tilbage på forenings år 2020 og tid til at lave status på året. 
 
Alle har hidtil troet at en Corona var en øl. Men Corona eller Covid-19 fik en helt 
anden betydning over hele verden, og dermed naturligvis også i vores lille forening. 
 
Denne pandemi og de regler og begrænsninger er også grunden til at vi sidder her i 
dag. 4 måneder senere end der står i vores egne vedtægter. 
 
Kun få dage efter vores generalforsamling, lukkede vores statsminister landet ned, 
som medførte at mange virksomheder og selvstændige blev truet på deres eksistens. 
 
Da nedlukningen blev en realitet, kunne man på kort tid se, hvordan mange lærte at 
arbejde hjemmefra og holde onlinemøder, som blev en stor del af hverdagen, og som 
nok også vil fortsætte i fremtiden. 
Hverdagen blev fyldt med hvem der var tvangslukket, og hvem der ikke var lukket.  
 
Foreningsåret 
 
Foreningsåret 2020 har været et meget usædvanligt år for Lolland Håndværker- og 
Industri-forening. 
 
Her har Covid-19 som før nævnt også spillet ind. 
 
Vi er i dag 192 medlemmer i forhold til 217 medlemmer for 1½ år siden. 
En del af de mistede medlemmer skyldes afvikling af firma, samt passivmedlemmer 
der har fravalgt os. 
 
Ved sidste års generalforsamling deltog 86 medlemmer. 
 
Her havde vi et spændende indlæg fra Regionsformand Heino Knudsen der talte om, 
sit arbejdsområde og ansvar, regionens størrelse og betydning samt udbud med 
mere. 
Ligesom han også udtrykte sin bekymring omkring ungdomsuddannelser. 



Det blev også den generalforsamling hvor vi tog afsked med vores formand Mogens 
Nielsson, der havde siddet med i bestyrelsen i 32 år og heraf 18 år som formand. 
 
I bestyrelsen var vi godt klar over, at vi ville få svært ved at leve op til den måde 
Mogens gennem mange år havde styret foreningen på, og ligeledes som han har 
formået at samle medlemmerne til møder og arrangementer. 
 
Vi har alle i bestyrelsen en travl hverdag med at drive vores virksomheder.  
 
Vi har derfor valgt, at tilgå en del af opgaverne på en ny og mere digital måde, 
gennem vores hjemmeside. 
 
Vi må her tilføje, at vi har en uvurderlig hjælp fra vores webmaster Jørn Jørgensen, 
som altid velvilligt stiller sig til rådighed på alle tider af døgnet og med kort varsel. 
 
Dette har medført lidt ændringer blandt andet ved kontingent opkrævning, hvor man 
selv opretter sin faktura, ikke så svært som det så ud til, og det har også gået rimeligt 
godt. 
 
Ved arrangementer vil vi også bruge hjemmesiden fremadrettet, både ved tilmelding 
og ved betaling. 
Her er der også indlagt en god livline, idet man kan kontakte vores Webmester som 
hjælper folk igennem, dette har dog ikke været nødvendigt ret mange gange indtil 
videre.   
 
Som en del af vores medlemmer nok også har bemærket, så er foreningen er kommet 
med på Facebook.  
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Formand:  Flemming Petersen 
Næstformand: Søren Rask  
Kasserer:  Jan Buch  
Sekretær:  Jørn Jørgensen (uden for bestyrelsen). 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Johnny Rasmussen, Jan Grunth Hansen, Thomas 
Christiansen, Henrik Vang-Olsen, Jesper Petersen, Som suppleant Michael Aalborg. 
Suppleanten deltager fuldt ud i bestyrelsesarbejdet. 
 
Ved bestyrelsens konstituering besluttede vi, at fortsætte med tidligere udvalg, samt 
at tilføje enkelte ekstra udvalg, og derved fordele arbejdsopgaverne bedre imellem 
bestyrelsesmedlemmerne og suppleanten. 
 
Udvalgenes opgaver skulle være at skabe aktivitet og vækst i vores forening, og 
dermed være til gavn for vores medlemmer. 
 
Dette gjorde vi uden at vide at der lige om hjørnet ventede en pandemi (covid-19), 
der ville ændre alt i vores hverdag, og bremse en stor del af vores aktiviteter. 
 
 



 
 
Følgende udvalg blev nedsat.: 
 

1. SMV Danmark / Regionsudvalg. 
2. Kontaktudvalg til kommunen.  
3. Aktivitetsudvalg & Turudvalg. 
4. Legatudvalg. 
5. Udvalg for sociale medier. 
6. Medlemsudvalg. 
7. Varelotteriudvalg. 

 
Bestyrelsen har besluttet, at vi vil fortsætte som tidligere år i forskellige udvalg, og 
dermed forsøge at blande sig mest muligt i lokalsamfundet.  
Hvor vores bestyrelsesmedlemmer vil deltaget i møder rundt omkring. 
Vi er i dag repræsenteret i Maribo By forum, Lolland Kulturlegat, Lolland Kommunes 
ejendomsforskønnelsesudvalg samt Carl Halkjærs fond (her er det forsat Mogens 
Nilsson der varetager denne post).  
 
Dette til gavn for lokalsamfund, og som i sidste ende gerne skulle give et endnu større 
netværk. 
 
Men også her er aktiviteten været betydelig mindre end normalt grundet Covid-19. 
 
I årets løb har bestyrelsen afholdt 6 bestyrelsesmøder samt et antal af udvalgsmøder. 
 
I bestyrelsen var og er vi enige om at der skal afholdes nogle medlemsmøder og et 
antal virksomhedsbesøg fordelt over forenings året. 
 
Dette var også planen, og vi havde en del på programmet. 
 
Men måtte erkende at det ikke kunne lade sig gøre grundet Codvid-19, hvor 
virksomhederne ikke kunne have os på besøg grundet restriktionerne. 
 
Så foreningens aktivitet har været meget begrænset men alligevel er der sket lidt. 
 
I september blev årets studietur 2020 gennemført med små 4 måneders forsinkelse, 
med reduceret deltagerantal – måske pga. frygten for smitte – hvem ved.  
Men en utrolig god og flot tur, der gik til Holmegaard glasværk & sejlads under broen 
på en smuk sensommerdag. 
 
Resten af vores forenings år lå udadtil stille hen, ikke grundet manglende vilje, men 
grundet Corona. Bestyrelsen arbejdede dog aktivt i kulisserne. 
 
Bestyrelsen vil fremadrettet – i lighed med tidligere år – lave arrangementer med 
virksomhedsbesøg, nu hvor alle restriktioner efterhånden er ophævet. Vi må dog 
vurdere hvad medlemmerne synes er spændende, så ikke vi laver arrangementer som 
vi bliver nødt til at aflyse pga. manglende tilslutning.  
 



Samtidig vil vi opfordre medlemmerne til at komme med input til, hvad de kunne 
tænke sig, at vi skal lave af arrangementer. 
 
Nu hvor det er muligt, vil vi også overveje at lave faglige arrangementer, som kan 
være til gavn for vore medlemmer – også her vil vi gerne have indspark fra 
medlemmerne. 
 
Varelotteriet. 
I August 2020 uddelte vi sammen med varelotteriet kr.30.000,- til Maribo miniby 
således at kustoderne kunne gå ens påklædt, heraf var de kr. 6.000, - fra vores 
forening. 
 
I december 2020 støttede vi henholdsvis Dodekalitten og Det Arbejdende Værksted i 
Holeby begge med hver kr. 25.000, -Begge dele blev støttet med de midler vi får 
gennem salg fra varelotteriet. 
 
SMVdanmark. 
Smvdanmark - som vi er en del af sammen med 18.000 andre -har i forbindelse med 
denne pandemi vist deres kunnen ved at arbejde ihærdigt på, at gøre politikerne 
opmærksomme på SMV’ernes kritiske situation og fik sat SMV’erne massivt på den 
politiske dagsorden via medierne og direkte politisk kontakt med blandt andet 
statsministeren og erhvervsministeren. 
 
SMVdanmark har arbejdet konstruktivt og medvirket til at få gennemført ordningerne 
omkring momslån, kompensation af faste udgifter, større kompensation til 
selvstændige og udskudte betalingsfrister med mere. 
 
Vi skal huske, at vi gennem vores medlemskab af Lolland håndværker- og 
industriforening, samtidig er medlem af SMVdanmark og dermed kan benytte de 
medlemsfordele – herunder rabatordninger – som der er, ligesom de har juridisk 
assistance, låneordninger m.v. 
 
HIFdanmark. 
Vi er selv repræsenteret i HIFdanmark hvor jeg gennem flere år har været valgt ind i. 
 
HIFdanmark er en del af SMVdanmark. Med over 50 lokale håndværker- og 
industriforeninger er HIFdanmark et af landets mest indflydelsesrige talerør for det 
lokale erhvervsliv. 
 
Også her har der været betydelig nedgang i mødeaktiviteten, men der er dog holdt 
enkelte møder over Teams.  
 
Aktivitetsniveauet på Lolland. 
Det er glædeligt at køre rund på Lolland og se store aktivitet som endelig er nået 
vores del af landet. 
Kører man en tur til Rødbyhavn og ser på Femern projektet, så er der allerede stor 
aktivitet, som kun vil vokse i de kommende år. 
Ved afkørsel 48 er der også godt gang i byggeriet og mere kommer til. 
 



Dette er meget glædeligt for vore område som længe har haft brug for større 
bosætning og større beskæftigelse. 
 
Jeg kunne dog godt frygte et flaskehalsproblem, der bare vil vokse med tiden. 
Allerede i dag råber alle på faglærte hænder. 
Mange Virksomheder er også gode til at tage lærlinge og elever, men det er ikke nok. 
 
Servicebranchen har også været ramt af manglende arbejdskraft, blandt andet 
grundet de mange, som har været ansat i testcentrene. 
 
Man bør fra jobcenteret og kommunen sørge for at efteruddanne og få alle dem, der i 
dag ikke er beskæftiget i gang igen, således at vi kan få fuld beskæftigelse til gavn for 
samfundet og som grundlag for øget skatteindtægter til vores slunkne 
kommunekasse. 
 
Så vil vi kunne fastholde vores faglærte i vores firmaer, og undgå det lønpres der vil 
opstå, når virksomhederne begynder at stjæle hinandens medarbejdere. 
 
Endvidere er alle både industri og håndværksvirksomheder presset enormt på 
indtjeningen, grundet de store prisstigninger der har været på materialer og fragt 
med mere. Det ser desværre ud til at fortsætte en rum tid endnu. 
 
Lolland Kommune. 
Traditionen tro har der ofte være lidt ris og ros til vores kommunen. 
 
Bestyrelsen er enige om at vi ikke skal stå og hænge kommunen ud her på 
generalforsamlingen. 
 
Men derimod gennem åben dialog tage de ting vores medlemmer kommer med, og 
som vi mener er relevante op på en saglig og konstruktiv måde, og dermed opnå en 
gensidig forståelse af de problemer vores medlemmer bokser med. 
 
Jeg vil dog gerne remse en lille smule op. 
 
Vi har fra medlemmer haft henvendelser omkring kommunens valg af håndværkere 
og entreprenører, særligt omkring renoveringen i Maribo, hvor en del af arbejdet blev 
udført af firmaer udenfor kommunen. 
 
Også omkring Park og Vej, der selv byder med på de kommunale projekter.  
 
Ligeledes har der været henvendelser omkring behandlingstiden af byggeansøgninger, 
ikke mindst behandlingen og procedurer omkring tilladelser til skiltning af sin 
virksomhed med mere. 
 
Vi forsøgte også at få et møde op at stå omkring kommunens dårlige placering i DI-
rapport omkring erhvervs klimaet i kommunen, dette har kommunen også gerne 
villet, stille op til. 
Desværre måtte mødet flyttes mange gange på grund af Corona, hvor vi til sidst blev 
enige om at tage det på et senere tidspunkt. 
 



Tidligere har vi kæmpet for en løsning på parkering med firmabiler, dette må vi sige 
er til dels løst ved en smule planlægning fra firmaernes side. 
 
Personligt mener jeg, kommunen altid er villig til at høre på os, og at man gør det 
rimeligt godt i kommunen, også selvom vi nok ikke er enige i en del af de tiltag der 
vælges. 
 
I Lolland kommune er der sket rigtigt mange tiltag, at der vil blive stor aktivitet 
fremadrettet er vi slet ikke i tvivl om, her kan blandt andet nævnes. 
Projekter med renovering af vores byer samt havne, ikke mindst Nakskov med deres 
2030 projekt. 
Den internationale skole, som nok vil tiltrække kvalificeret arbejdskraft til landsdelen. 
Renovering af Qvades gård Maribo til ny byrådssal, som desværre også får lidt kritik 
med på vejen for sine anvendelsesmuligheder. 
En del af de projekter og resultatet af dem, kender vi allerede i dag. 
 
Alt dette og mere til skulle gerne i sidste ende gøre, at virksomheder syntes, at det er 
attraktivt, at slå sig ned på Lolland og blive der, også årene efter det store Femern-
eventyr. 
 
Alt dette til gavn for hele vores kommune både erhverv og private og ikke allermindst 
for vores turister. 
 
 
Afslutning 
Afslutningsvis vil jeg takke alle som bakker foreningen op,  
ved at deltage i vores arrangementer og her ved vores generalforsamling. 
 
I det hele taget at være medlem, for på den måde står vi styrket sammen. 
 
Også en tak til bestyrelsen for samarbejdet. 
 
Til Politikerne. 
En lille hilsen til politikerne, bør vi nok også sende her i et valgår. 
Også her er det måske tid til at gøre status. 
Vi skal alle til de kommunale stemmeurner her om et par måneders tid. 
Så holdte valgløfterne eller blev de ikke indfriet? 
 
Så kære politiker, lov nu ikke mere end I kan holde efter valgt.  
 
Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til forsamlingens behandling.    


