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                                                                                  Bandholm, den 26/3 2022 
 
Lolland Håndværker og industriforening 
Velkommen til generalforsamling 2021 der er foreningens 16.ende ordinære 
generalforsamling siden vores forening blev udvidet til at dække hele Lolland 
Kommune. 
 
Bestyrelsens beretning 
Det er kun 7 måneder siden, vi sidst sad ved foreningens generalforsamling, som 
desværre var udskudt. 
Nu er det så tid til at se tilbage på foreningsåret 2021 som er afsluttet, samt prøve at 
se frem til det nye foreningsår 2022. 
 
 
Foreningsåret  
Foreningsåret 2021 blev igen et usædvanligt år for Lolland Håndværker og 
Industriforening, da vi ikke har kunnet holde de aktiviteter som vi gerne ville.  
Udadtil har det måske virket på vores medlemmer, som om at foreningen lå i dvale og 
ikke ”foretog” sig noget, men det har dog ikke været tilfældet. 
 
Adskillige forslag til aktiviteter og møder har været drøftet og forsøgt planlagt, for 
derefter at måtte aflyses pga. ting, som ikke har været i bestyrelsens hænder. 
 
Vi er i dag 185 medlemmer, hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til sidste 
generalforsamling, hvor vi kunne tælle 192 medlemmer. Tilbagegangen skyldes 
virksomheder der er ophørt. 
 
Vi er – som mange andre foreninger - udfordret på antallet af medlemmer.  
Det er svært at hverve nye medlemmer. Om grunden dertil skyldes manglende 
kendskab til vores eksistens, ved vi ikke.  
 
Så vi må spørge os selv: 
Er vi ikke gode nok til at promoveres os?  
Er nuværende medlemmer gode nok til at fortælle deres samarbejdspartnere om 
vores eksistens osv? 
 
I bund og grund kan det også skyldes, at der hele tiden opstår nye erhvervsnetværk, 
hvor virksomhederne ser sig nødsaget til at vælge, hvad man vil deltage i, og hvor 
man mener man får mest ud af at deltage. Det er jo svært at få tid til at deltage i alt. 
 
Derfor vil det alting være en prioritering, man er nød til at tage – ganske ligesom i 
dagligdagen. 



Det kunne være rigtig rart, at vi i bestyrelsen fik feedback fra vores medlemmer om, 
hvad de godt kunne tænke sig, at foreningen skulle lave af arrangementer eller 
møder. 
  
Hvad synes I foreningen skal gøre for at tiltrække flere medlemmer? 
Vi mener jo ikke selv at kontingentet på de 800 kr. om året skulle afskrække nogen.  
 
Men nogen spørger måske sig selv:  
Hvad får vi for vores kontingent? 
Og hvad får vi ud af at være med i foreningen? 
 
Vi har en forening med en aktiv bestyrelse, der laver bestyrelses arbejdet frivilligt.  
Men medlemmerne skal også være med til at bære foreningen.  
 
Derfor er det vigtigt med jeres feedback. 
Kun på den måde kan vi finde ud af hvad I forventer af foreningen. 
 
Vi arbejder til stadighed på nye arrangementer, såsom virksomhedsbesøg og 
studietur, og synes også at der som regel er god tilslutning. 
 
Samtidig arbejder vi på nogle mere tværfaglige arrangementer i form af 
fyraftensmøde eller lignende, hvor vi tænker at kunne trække på SMVdanmark ved at 
få nogen til at komme og fortælle om de muligheder der er som medlem hos dem. 
 
En af de ting man får ud af at være medlem i Lolland Håndværker og industriforening 
er jo bla. Medlemskab af SMVdanmark, med adgang til adskillige rabatordninger og 
juridisk bistand m.v. 
  
I Lolland Håndværker og Industriforening betaler vi i dag små 300 kr. pr. medlem for 
de tværfaglige fag i kontingent til SMVdanmark, disse regler er man ved at ændre 
således at man kommer til at betale for alle erhvervsaktive medlemmer. Dette vil 
medføre en mindre stigning for os. 
Men tegner en virksomhed medlemskab i SMVdanmark uden om en håndværker og 
industriforening, hvilket en del virksomheder gør, starter deres kontingent ved  
2.000, - kr.  
Så her er der allerede meget at spare ved at melde sig ind hos os.  
 
Men lad os i fællesskab se, om vi ikke i samlet flok kan bidrage til, at medlemstallet 
øges. 
 
Generalforsamling 2020 
Ved sidste års generalforsamling deltog 60 medlemmer her i pavillonen. 
 
Her havde vi to spændende indlæg fra vores gæstetalere henholdsvis Claus Baunkjær 
der fortalte omkring Femern projektet, 
samt Kommunaldirektør Thomas Knudsen der gav en status på hvad der rører sig i 
Lolland Kommune.  
Det var 2 rigtig spændende indlæg, hvor vi synes, at vi fik en rigtig god orientering 
om begge dele. 
 



Som omtalt ved sidste generalforsamling. 
Så har bestyrelsen og ikke mindst Jørn vores Web-master brugt mange kræfter på at 
vi i fremtiden kan styre medlemslister, indkaldelser og opkrævninger med mere via 
vores hjemmeside. 
 
Dette er vi også næsten i hus med og selvfølgelig har der været enkelte fodfejl, der er 
opdaget af enten et skarpt medlem eller også af vores bestyrelse og Jørn. 
 
Men generelt synes vi at det er gået rigtigt godt, og på sigt vil det blive et rigtigt godt 
værktøj for bestyrelsen og vores medlemmer. 
 
Foreningen er også blevet mere synlig på Facebook, hvor vi håber at kunne få folks 
interesse og kendskab til vores forening den vej også.  
 
Efter sidste 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, Jesper Petersen, Michael Aalborg. 
Som ny suppleant blev valgt Henrik Vang-Olsen der valgte 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. Aktivitetsudvalg / Turudvalg. 
4. Legatudvalg. 
5. Udvalg for sociale medier. 
6. Medlemsudvalg. 
7. Varelotteriudvalg. 

 
Ligesom tidligere år har bestyrelsen besluttet, at vi vil fortsætte i forskellige udvalg, 
og dermed forsøge at blande sig mest muligt i lokalsamfundet, 
hvor vores bestyrelsesmedlemmer vil deltaget i møder rundt omkring i kommunen. 
 
 
I årets løb har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder samt et antal af udvalgsmøder. 



 
I bestyrelsen er vi enige om, at vi skal lave og afholde medlemsmøder og et passende 
antal virksomhedsbesøg fordelt over foreningsåret. 
 
Dette var også vores plan, og vi havde en del ideer på programmet. 
 
Vi planlagde sidste år bl.a. et besøg på Det arbejdende værksted i Holeby,  
samt et madkurvsarrangement til Dodekalitten. 
Begge måtte vi desværre aflyse grundet manglende tilslutning. 
 
Ved sidste generalforsamling havde vores studietur netop været afholdt, som var en 
interessant og lærerig endagstur til Hamburg. 
Turen med tilhørende billeder blev gennemgået på generalforsamlingen. 
 
Her senere i aften vil udvalget fortælle om den kommende studietur senere på året. 
  
Varelotteriet. 
I 2021 støttede vi to projekter via vores varelotterimidler, som var 
julemandslauget og kulturlegat Lolland. 
 
Husk at det er gennem salget af lodder i varelotteriet, der gør det muligt for os, at 
støtte forskellige lokale projekter. 
 
SMVdanmark. 
Som tidligere nævnt 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 Jan Grunth og jeg i SMVdanmark formandsmøde i Holstebro, et 
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. 
 
Lolland Kommune. 
Efter kommunalvalget i efteråret, har vi fået nyt byråd og kommunalbestyrelse. 
 
Vi har i Lolland Håndværker og Industri forening stor interesse i kommunens lokale 
erhvervsliv, der er en afgørende faktor for kommunens velstand, beskæftigelse og 
evne til at tiltrække nye borgere.  
Vi har altid haft et godt samarbejde med tidligere byråd, ligesom vi håber dette kan 
fortsætte med det nye byråd. 
 
Vi tror på, at Lolland kommune har et stort potentiale til at blive en endnu mere 
attraktiv kommune for nye virksomheder, det lokale erhvervsliv og ressourcestærke 
tilflyttere, der naturligvis også skal kunne finde beskæftigelse i kommunen. 



Dette kræver gode rammevilkår for de lokale virksomheder, så disse har bedst mulige 
forudsætninger for vækst, flere arbejdspladser og lærepladser.  
 
Alle fokuserer meget på, hvordan vi får sikret fremtidens faglærte arbejdskraft og den 
grønne omstilling. Lige nu har vi store problemer med mangel på arbejdskraft, men 
det ser værre ud i fremtiden, hvor efterspørgslen vil være endnu større. Det skyldes, 
at den grønne omstilling kræver faglært arbejdskraft til at bygge, renovere og 
klimaoptimere. Her spiller de lokale erhvervsskoler, samarbejdet med folkeskolerne og 
de lokale virksomheder en stor rolle, så endnu flere unge får øjnene op for de mange 
fantastiske muligheder som faglært.  
 
Ligesom det er vigtigt, at lokale virksomheder får mulighed for at byde på kommunale 
opgaver. Vi ser desværre stadigvæk, at flere udbud bliver så store, at det lokale 
erhvervsliv ikke kan byde på opgaverne. 
Her mener vi, at kommunen bør bryde udbuddene helt ned, således at der kun 
udbydes i fagentrepriser.  
 
Dermed får de lokale virksomheder chancen for at bidrage endnu mere til 
lokalsamfundet, som så kan støtte op om det lokale erhvervsliv. 
 
Endeligt er vi som altid optaget af den lokale byggesagsbehandlingstid.  
Lang sagsbehandlingstid belaster kommunens borgere, der skal vente længe på 
byggetilladelser, ligesom det belaster de lokale virksomheder, der skal vente længe 
for at kunne komme i gang. 
 
Ifølge SMVdanmarks temaanalyse fra marts 2022 ligger Lolland Kommune på en 35 
ende plads med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 44,6 dage. 
Heldigvis langt fra toppen der ligger langt over 100 dage. 
Vi har forståelse for, at det ikke er en let opgave, men der er helt sikkert plads til 
forbedringer. 
 
Afslutning 
Med dette vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til alle som bakker foreningen op, 
både som medlem, og ved at deltage i vores arrangementer. 
Kun på den måde kan vi stå styrket sammen. 
 
Også en tak til bestyrelsen og Jørn for samarbejdet. 
 
Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til forsamlingens behandling. 
 
 
 
  
  
    


