
Generalforsamling 2020 

3. oktober 2021 

peje 

-------------------------------------------------- 

Referat af generalforsamling i foreningen ’Lovestorm’ den 3. oktober 2021 kl. 15.00, der blev afholdt på 
Ebsens hotel i Maribo. 

 

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 Nina Munk Andersen fra Advodan som 
dirigent. Der var ikke andre forslag. 

Dirigenten konstaterede, af generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne. Som følge af covid-19 
situationen var generalforsamlingen rykket til dette senere tidspunkt på året i forhold til foreningens 
vedtægter. 

 

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 selv under de særlige forhold med covid-
19. Der var som nævnt ovenfor tale om en udskydelse af generalforsamlingen til dette sene tidspunkt, så 
formanden ville også knytte kommentarer til den forløbne del af 2021 

Formandens beretning og de viste plancher fremgår af foreningens hjemmeside, hvortil der henvises. 

Formanden fremhævede dog bl.a. følgende højdepunkter fra 2020: 

• Fernet Branca – Vores indsigelse nåede helt til Go Aften Danmark 

• Rigtigt Lovestormflag i Sakskøbing 

• Donation fra Lions Club i Nakskov 20. november 

• Ny hjemmeside færdig 

• Lønkompensation til formand 

• Fortsat medlemsvækst i Facebookgruppen 

• Fællessang med DR på Pederstrup Arrangementer i 2020 

• Oplæg for Sankt Georgsgildet i Maribo i 22. februar 

• Ambassadebesøg 5. marts i Kbh. 

• Foredrag om at brokke sig konstruktivt med Storm Steensgaard i Maribo 7. marts 

• Oplæg ved præsteseminar (Østre Provsti) i LF Stift 7. marts 

• 19. april årsdag og flaghejsning  

Arrangementer i 2020 

• Velkommen til programdirektør i Nakskov 18. august 

• Lovestormambassadører 24. august hos Mette 

• Besøg på Christianssæde 

• Erhvervspartnere 3. september 

• Odd Fellow Nakskov 14. september 

• Generalforsamling og teaterforestilling 15. september 

• Oplæg for arkitektstuderende ved Kunstakademiet 22. september 

• Fællessang med DR på Pederstrup 

 

Formanden fremhævede endvidere den brede støtte, som vi opnåede fra vore erhvervssponsorer. Dette 
var en uvurderlig støtte i foreningens arbejde - og havde bl.a. givet mulig for at have økonomiske 
ressourcer til den yderligere aktivitet, som var fortsat i 2021. 



Lovestorms facebookgruppe var steget betydeligt - og havde på nuværende tidspunkt mere end 34.600 
medlemmer. Der havde været betydelig stigning under covid-19 - men tilgangen var på det seneste aftaget 
- men aktivitet og omfang var stadig meget tilfredsstillende 

Ligeledes var aktiviteten på Instagram i form af opslag betydelig - og større end andre hashtags tilknyttet 
Lolland-Falster. 

Formanden takkede afslutningsvis for opbakningen til Lovestorm fra mange fronter 

Deltagerne på generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med aktivitet og arbejde og takkede for Lovestorm 
fortsatte indsats for at opfylde foreningens målsætning. 

 

4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab  

Kasserer Mette Aagaard deltog pga. sygdom digitalt, hvorfor Peter Engberg Jensen med støtte fra 
formanden gennemgik foreningens regnskab og kommenterede udvalgte poster 

Det samlede resultat udgjorde 90.148 kr. Hermed var foreningens egenkapital ultimo 2020 på 188.366 kr. 

 

Ved fremlæggelsen blev særligt følgende bemærket 

 

1. De samlede indtægter udgjorde 229.938 kr. Heraf var sponsorater 130.000 kr. og 
medlemskontingenter viste en stor fremgang til 62.400 kr. 

2. Drift- og brandingomkostninger var steget og udgjorde 87.234 kr.- en betydelig stigning i forhold til 
året før afspejlende de bedre økonomiske forhold 

3. Den bedre økonomi har gjort det muligt at betale den udestående gæld, som allerede eksisterede 
ved foreningens start. Dette var særdeles glædeligt og betød, at alle indtægter nu anvendes på 
fremadrettet arbejde. 

Generalforsamlingens deltagere drøftede de fremtidige muligheder for yderligere økonomiske ressourcer. 
Der er stadig alene ca. 1 pct. af deltagerne i facebookgruppen, der er medlemmer - et forhold som søges 
ændret med et kommende medlemssystem samt andre tiltag 

Der var ligeledes spørgsmål til mulighederne for økonomisk støtte fra organisationer og kommuner på 
Lolland-Falster. Værdien af Lovestorms arbejde blev således af deltagerne vurderet som særdeles vigtigt, 
hvilket burde fremhæves yderligere. 

I denne forbindelse drøftedes mulighederne for en yderligere indsats og deltagelse fra Lovestorm i 
forbindelse med bosætningskampagner 

I forlængelse af ovenstående blev årsregnskabet inkl. revisors erklæring samt årsrapporten godkendt uden 
bemærkninger. 

 

5) Fastsættelse af kontingent  

Det foreslåede kontingent på 200 kr. for 2021 blev godkendt. 



 

6) Eventuelle forslag  

 

Der var ikke fremkommet forslag 

 

7) Valg af bestyrelse og suppleanter  

For nylig udtrådte Heidi Vestergaard af bestyrelsen, og formanden udtrykte en stor tak for hendes indsats. 

Kirsten Sydendal, Niels Bjerregård og Mette Aagaard var på valg og ville alle gerne modtage genvalg.  

Vibeke Hellmann stillede op som nyt bestyrelsesmedlem. Vibeke orienterede om sin erhvervserfaring og 
tilknytning til Lolland Falster. 

På basis af tilkendegivelser og generalforsamlingens drøftelse valgtes følgende enstemmigt 

• Kirsten Sydendal, Mette Aagaard og Vibeke Hellmann for en 2-årig periode 
• Niels Bjerregård overgik til den ledige plads for en etårig periode 

Som suppleanter valgtes enstemmigt Liselotte Paaske Nielsen og Marianne Christiansen 

 

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 12 medlemmer ved mødet.  

*** 

Læs mere om medlemskab på www.lovestorm.dk  

 

 

 

http://www.lovestorm.dk/


 


