Generalforsamling 2019
10. april 2019
peje
-------------------------------------------------Referat af generalforsamling i foreningen ’Sammen om Lolland-Falster’ 30. marts 2019 kl. 16.00, der blev
afholdt i Bønnelyckes Pakhus i Nysted.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Eventuelle forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

1) Valg af dirigent
Formanden Kirsten Sydendal bød velkommen. Formanden foreslog Nikolaj Frost som dirigent. Der var ikke
andre forslag.
Dirigenten konstaterede, af generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne.

2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Peter Engberg Jensen som referent. Der var ikke andre kandidater

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år

Formanden Kirsten Sydendal aflagde beretning for det forløbne år og omtalte forventninger og udsyn for
det næste år.
Det forløbne år havde været tilfredsstillende med megen aktivitet, og formanden fremhævede bl.a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Invitation til konference i Helsinki
3-års fødselsdag i Horbelev
Samarbejde med Ungdommens røde kors
Folkemøde deltagelse
Aktivitet i juli/august på Hotel Saxkøbing
Erhvervskonceptarbejde i efteråret
TV Øst - fantastiske fællesskaber
Lokalambassadører
Udviklingen i merchandise
Rigtig mange indlæg på møder/konferencer fra Lovestorm - stor efterspørgsel
Udviklingen i Facebook gruppen efter GDPR - hvilket betød slettede kontakter - men vi er
efterfølgende igen på godt 27.000 medlemmer i gruppen
12. Ifølge Medietrends målinger har Lolland-Falster Lovestorm en aktivitet på Facebook, som er på
niveau med store danske mediers Facebookaktivitet (Kristeligt Dagblad, 24Syv og Dagbladet
Information). (Ca. 580.000 interaktioner om året – uden annoncering)
13. Lovestormgruppen har 700.000-800.000 visninger om måneden – uden annoncering.
14. Lovestorm medtaget i Den Danske Ordbog (i 2019).

Formanden takkede for opbakningen til Lovestorm fra mange fronter. Formandens beretning og
powerpointpræsentation kan læses i vedlagte dokumenter.

4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Kasseren Povl Lønberg gennemgik foreningens regnskab og kommenterede udvalgte poster
Det samlede resultat udgjorde 44.063 kr. Hermed var foreningens egenkapital retableret og udgjorde
13.322 kr.
Årsregnskabet inkl. revisors erklæring samt årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger

5) Fastsættelse af kontingent
Det foreslåede kontingent på 200 kr. for 2019 blev godkendt.

6) Eventuelle forslag

Bestyrelsen havde to forslag til ændringer af foreningens vedtægter
a) Foreningens navn ændres til Lolland-Falster Lovestorm
b) Den ordinære generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden 15. maj.

Formanden begrundede de to forslag, der blev enstemmigt godkendt.
Der var imidlertid ikke 50 pct. af foreningens medlemmer til stede på generalforsamlingen, hvorfor
bestyrelsen i henhold til vedtægterne vil indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst afholdes fire uger
efter, hvor vedtægterne kan vedtages med simpelt flertal.

7) Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsens forslag til medlemmer og suppleanter var følgende:
Bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Sydendal, Niels Bjerregård og Mette Aagaard er på valg og modtager alle genvalg. De forslås valgt
for 2 år if. vedtægterne.
Torben Laursen Stjernholm forslås valgt (for 1 år pga. rotationen) som afløser for Stine Pilt Olsen, der ikke
længere er med i bestyrelsen.
Øvrige i bestyrelsen er: Peter Engberg Jensen, Philip Rasmussen, Nicolaj Sand Rasmussen og Povl Lønberg
Rasmussen (8 i alt)
Suppleanter
Heidi Vestergaard modtager genvalg. Sabine Berg forslås valgt som 2. suppleant.
Alle blev valgt som foreslået.

8) Valg af revisor

Det blev foreslået at fortsætte samarbejdet med Aage Maagensen. Dette blev vedtaget.

9) Eventuelt
Intet

Herefter sluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for godt arbejde.
Der deltog ca. 15 medlemmer ved mødet.
Læs mere om medlemskab på www.lovestorm.dk

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Kirsten Sydendal som formand, Peter Engberg Jensen
som næstformand og Povl Lønberg Rasmussen som kasserer.

