
Referat af generalforsamling i foreningen ’Sammen om Lolland-Falster’ 6. april 2017 kl. 19.00, der blev 

afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. 

 

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, at 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 

2017. 

Foreningen blev oprettet den 22. juli 2016 og den stiftende generalforsamling blev afholdt den 19. 

december 2016. Der var således tale om beretning for opstartsperioden, og den aktuelle generalforsamling 

var den første ordinære i foreningen. 

Sammen om Lolland Falster er stiftet med det formål at udbygge fællesskabet i landsdelen og bygge videre 

på arbejdet i facebookgruppen Lovestorm, der havde markeret sig med positiv opmærksomhed især på de 

sociale medier. Dette havde bl.a. betydet, at ordet Lovestorm var blevet optaget blandt nye ord i det 

danske sprog. 



 

Formanden fremhævede særligt vedrørende 2016 på baggrund af en række plancher  

A. At der var lagt betydelige kræfter i arbejdet for at fremme en ny Storstrømsbro, herunder høring på 

Christiansborg 

B. Aktiviteter på sociale medier – herunder Instagram, facebook. 

C. Et års fødselsdag og fejring heraf 

D. Deltagelse i Folkemødet. 

E. Indlæg i forbindelse med Dronningens besøg 

F. Diverse priser – herunder modtagelse af Lollandfondens kulturpris på 50.000 kr. 

G. Den løbende julegave til kongehuset i form af Knuthenlunds julekasse med lokale produkter. 

Den øgede aktivitet gav sig udslag i en stigende række af oplæg på diverse møder. Samtidig betød 

interessen, at der blev opbygget samarbejder på flere områder – herunder med medier og virksomheder, 

hvor foreningen modtager betaling som en del af omsætningen på produkter tilknyttet Lovestorm. 

Udviklingen af samarbejder fortsatte i 2017 bl.a. med Folketidendes LF Livsstil om månedens lovestormer, 

med Nykøbing sygehus og der arbejdedes pt. med et samarbejde om Spejdernes lejr, hvor de bl.a. er behov 

for sponsorstøtte. 

Lovestorm havde snarlig to års fødselsdag, der indenfor de økonomiske muligheder ville blive søgt fejret. 

Der ville i den forbindelse blive lanceret en Lovestorm-vin sammen med Vintjenesten, som i øvrigt efter 

generalforsamlingen afholdt en smagning. 

Herudover nævnte formanden 

A. Den aktuelle bog om Lovestorm af Lise Ravnkilde 

B. Igangsætning af webportal arbejdet 

C. Fokus på merchandise og distribution 

D. Højskoleprojektet 

E. Aktuelle aftaler og afholdte oplæg mv. for 2017, hvor der var fortsat stigende aktivitet. 

Det udspringer af, at der fortsat er momentum i Lolland-Falster Lovestorm. Aktiviteten på facebook vokser 

og medlemstallet stiger. 

Endelig takkede formanden for uvurderlig støtte – ikke mindsthjælp til administration fra vores 

statsautoriserede revisor Aage Maagensen. 

 

 

Peter Engberg Jensen orienterede herefter nærmere om arbejdet med en webportal for Lolland Falster. 

Tanken var at være et digitalt samlingspunkt til styrkelse af fællesskabet og vejviser i den mangfoldighed af 

informationer, der allerede findes om Lolland Falster på nettet. Det var således målet i videst muligt 

omfang at bygge ovenpå og strukturere informationen om bl.a. begivenheder, foreninger, aktiviteter 

Det var arbejdet igennem 2016 med forskellige modeller, men konklusionen var, at en forholdsvis enkel 

webstruktur ville opfylde de mål om overblik og information. 



Der var imidlertid stadig behov for ressourcer til gennemførelse af projektet – både frivillige og økonomiske 

donationer, som søgtes. 

 

I forlængelse af beretningen blev der på spørgsmål fra medlemmerne drøftet: 

I. At forventningen til første udgave af webportalen er en forholdsvis hurtig introduktion i et første 

format – og ikke vente på det mere forkromede 

II. At foreningen har med i overvejelserne, at der i arbejdet med webportalen tænkes samarbejde 

med de private aktører, der allerede har aktivitet og arbejdspladser på informationsområdet. 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab  

 

Kasserer Merete Meyer Madsen fremlagde foreningens regnskab. 

Foreningen har 48 betalende medlemmer. 

Der er tale om foreningens første begrænsede regnskabsperiode, der samtidig var præget af 

startomkostninger og ikke mindst aktiviteter i forbindelse med fødselsdagen og arbejde med at sikre en ny 

Storstrømsbro – herunder en høring på Christiansborg. 

Det betød, at det første regnskabsår udviste et underskud 83.969 kr. Foreningens likvide beholdning var 

35.729 kr. og der var lageraktiver for 11.946 kr. 

Foreningens egenkapital var negativ med 83.969 kr. Dette var finansieret gennem gæld til leverandører af 

varer og tjenester. Det var tilkendegivet, at denne gæld kunne betales i takt med foreningens stigende 

aktivitet og indtægter. Regnskabet var således aflagt med bestyrelsens forventning om fortsat drift. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger. 

 

5) Fastsættelse af kontingent  

 

Det foreslåede kontingent på 200 kr. for 2018 blev godkendt. 

 

 

6) Eventuelle forslag  

 

Der var indkommet forslag fra Lars Erdman om afholdelse af fest i lighed med festen på Store Vega – dog i 

et andet prisleje 



Formanden nævnte, at det indgik i bestyrelsens overvejelser – bl.a. at afholde fest i tilknytning til andre 

arrangementer på Lolland Falster – f.eks. Krenkerups høstfest. 

Der var imidlertid tale om et betydeligt arbejde og behov for økonomisk støtte. Såfremt disse betingelser 

kunne opfyldes, var der tilslutning til forslaget.  

 

7) Valg af bestyrelse og suppleanter  

 

På valg til bestyrelsen var Christina Sylvest, Niels Bjerregård og Kirsten Sydendal. 

Christina Sylvest ønskede ikke genvalg.  

Mette Aagaard var foreslået som nyt medlem af bestyrelsen. Mette har erfaring med bl.a. salg af 

merchandise og vil arbejde med dette i foreningen 

Povl Lønberg Rasmussen og Nicolaj Sand Rasmussen var foreslået som kandidater til suppleantposterne. 

Mette og Nicolaj præsenterede kort sig selv. 

Der var ikke flere kandidater, og de foreslåede kandidater var herefter valgt til medlem af bestyrelsen og til 

suppleanter 

 

 

8) Valg af revisor 

 

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

 

9) Eventuelt 

 

Der var følgende indlæg under eventuelt, hvor der ikke kan træffes beslutninger 

 

I. Lennart Damsbo-Andersen roste Lovestorm for indsatsen i forbindelse med vedtagelsen af den nye 

Storstrømsbro. Den folkelige opbakning var med til at sikre den endelige beslutning 

II. Arne Andreasen udtrykte ligeledes støtte til et samlet arbejde for hele Lolland Falster 

III. Mette Juul fra Søllested Bryghus støttede Lovestorm og mødet i Søllested og gav bestyrelsen en 

kasse smagsprøver til brug for kommende møder 

IV. Henrik Høegh understregede vigtigheden af den gode historie. Han understregede det vigtige i at 

fortælle, at der er mange jobåbninger på arbejdsmarkedet, som på ingen måde er en barriere for at 

bosætte sig og leve på Lolland Falster. 

V. Nikolaj Frost fortalte kort om arbejdet med at etablere en højskole på Lolland-Falster. 



 

Herefter sluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for godt arbejde. 

Der deltog ca. 25 medlemmer ved mødet.  

TV Øst deltog også og sendte live fra generalforsamlingen, og man kan se indslaget her: 

https://www.tveast.dk/nyheder/06-04-2017/1930/lovestorm-i-ny-form?autoplay=1  

Læs mere om medlemskab her: https://sammenomlf.wordpress.com/bliv-medlem/  

 

 

https://www.tveast.dk/nyheder/06-04-2017/1930/lovestorm-i-ny-form?autoplay=1
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