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Bestyrelsen nu 

Bestyrelsen består p.t. af Kirsten Sydendal (formand), Peter Engberg Jensen 
(næstformand), Povl Lønberg Rasmussen (kasserer), Mette Aagaard, Philip 
Rasmussen, Niels Bjerregård, Torben Laursen Stjernholm og Heidi Vestergaard. I 
løbet af året er Nicolaj Sand Rasmussen udtrådt, og vores suppleant Sabine Berg er 
også stoppet.  

 

Årets højdepunkter 

I 2019 har steg antallet af betalende medlemmer fra 83 til 136, og det er vi godt 
tilfredse med. 



Vi har udvidet vores kreds af Lovestormambassadører fra 9 til 12, (og i 2020 3 
yderligere), og vi har to gange samlet gruppen så de kunne lære hinanden at kende 
og danne netværk. Det har været i meget succesfuldt. 

8. marts 2019 blev det offentliggjort at ”lovestorm” er optaget som ordbogsartikel i 
Den Danske Ordbog. Ordet har tidligere været på Sprognævnets nyordsliste, men 
det at det er kommet med i Den Danske Ordbog betyder at det er et ord, der har 
fået bred anvendelse i det danske sprog. Det er vi stolte af, og vi kunne også se på 
medlemstallet at det fik et nyk opad pga. den presseomtale det medførte. 

Sidst på året nåede vi at igangsætte vores erhvervspartnerprogram. Vi 
offentliggjorde muligheden ved at præsentere de 9 første partnere som til sammen 
har givet 111.111 kr. til vores arbejde. Det er vi meget taknemmelige for. Vi holdt et 
vellykket kickoff-event hos Ebbe Frahms vinbutik Vin og Velsmag i Maribo i 
december 2019, og vi takker for denne mulighed. 

Odd-Fellow logen i Maribo donerede i forbindelse med deres jubilæum 16.000 kr. til 
os i april, og også dem vil vi gerne sende en stor tak. 

I vores database har vi p.t. over 200 mailadresser som vi sender nyhedsbreve til. 

Da året sluttede, lavede vi en opsamlingsliste med de meste populære opslag fra 
2019 og lagde den ud på vores hjemmeside. 

 

Oplæg og aktiviteter 

30. marts holdt efter vores generalforsamling Lovestormens 4 års fødselsdag i 
Bønnelyckes Pakhus i Nysted. Vi havde en fin aften med mange taler, og både de to 
borgmestre, vores regionsformand og Business Lolland-Falsters formand deltog.  

21. maj holdt vi ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vedtog at omdøbe vores 
forening til Lolland-Falster Lovestorm, samt at generalforsamlingen skal afholdes 
inden 15. maj. 

I juni deltog Kirsten igen på Folkemødet på Bornholm. Guldborgsund Kommune 
havde inviteret, og den gestus siger vi tak for. 

Vi holdt Verdens Bedste Mandag sammen med Claus Meyer i januar 2019 og en 
pop-up Lovestorm-middag på Oreby Kro i februar. Og vi arrangerede i august en 
omvisning på Lys over Lolland for gruppens medlemmer. Vi synes det er vigtigt at 
fællesskabet omkring Lovestormen også bliver fysisk og ikke kun noget inde på 
Facebook, så derfor lægger vi også kræfter i sådanne arrangementer. 



Vi har præsenteret LF Lovestorm fx for soroptimistere i Nykøbing og for Odd Fellow-
logen i Maribo. Vi deltog også ved Lolland Kommunes tilflytterarrangement og med 
en stand ved Madens Folkemøde i maj og ved frugtfestivalen i Sakskøbing i 
september. Det er altid en fornøjelse. Madens Folkemøde brugte vores stærke 
netværk da de skulle have sat plakater op overalt på LF. Lovestormens medlemmer 
deltog og ydede virkelig en flot hjælp med denne opgave. 

Mette og Heidi har deltaget i Guldborgsunds samskabelsesnetværk, som hedder 
Fælles-Skabet, og som handler om at samarbejde på tværs i kommunen.  

Vi har holdt Lovestormfanen højt i forbindelse med arbejdet for kortere rejsetid i tog 
fra Nykøbing til København og henover Lolland. Vi har været i Folketidende et par 
gange omkring denne sag, og vi har sammen med gruppens medlemmer fundet på 
slogans og fået dem printet på badges. Vi har et godt samarbejde med 
pendlerformand Tanja Beckmann. I december deltog Mette i Dansk Folkehjælps 
juleindsamling på vegne af LF Lovestorm. 

Philip har arbejdet videre med akvarelbogen, og Heidi sidder i TV Østs 
repræsentantskab på vegne af LF Lovestorm 

 

Facebookgruppen 

Fra 1. jan-31. december voksede gruppen med over 2000 medlemmer, men faktisk 
godkendte vi over 4600 medlemmer, så gennemstrømningen ind og ud af gruppen 
er faktisk meget stor, og det er kun positivt. 31. december var vi 28.603, og i dag 
(september 2020) er vi over 31.300.  
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Instagram 

Tina Kjær er fortsat kaptajn på vores Instagramprofil, og det har virket. Vores tal på 
Instagram er flotte. Vi havde 2.143 følgere pr. 31.12., og i alt er der nu næsten 
23.000 opslag, hvor folk har husket #lollandfalsterlovestorm. Det er vi meget glade 
for! 

 

Tak 

Vi vil gerne sige tak til vores foreningsmedlemmer og til alle Facebookgruppens 
medlemmer, Lovestormambassadørerne og Erhvervspartnerne og alle andre der 
støtter og bakker op. Vi er i bestyrelsen godt tilfredse med 2019. 

Tak for flot opbakning fra alle kanter. 

 

Kirsten Sydendal 
Formand for Lolland-Falster Lovestorm 


