Årsberetning for 2021 – aflægges 30. april 2022
Det talte ord gælder

Bestyrelsen nu
Bestyrelsen består p.t. af Kirsten Sydendal (formand), Peter Engberg Jensen (næstformand), Mette
Aagaard, Philip Rasmussen, Niels Bjerregård, Martin Stahl og Vibeke Hellmann. Suppleanter er Liselotte
Paaske Nielsen og Marianne Christiansen.
Vi har i 2021 med glæde bemærket at mange fortsat taler om lige præcis det vi gør: I de lokale medier har
vi i årets løb set mange interviews og overskrifter fra lokale erhvervsledere og politikere som
understreger at vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier. I Lolland-Falster Lovestorm ligger vi i
hvert fald ikke på den lade side hvad det angår! Vi er glade for at det vi laver, er noget som efterspørges.
Siden sidst
Det er kun knap 7 måneder siden at vi holdt generalforsamling sidst, nemlig 3. oktober 2021. Det skyldtes
naturligvis Covid-19 og de begrænsede muligheder for at samles som restriktionerne gav os.
Vi havde i 2021 223 betalende medlemmer + 159 medlemmer som i sidste kvartal af 2020 havde betalt
kontingent, og hvor vi som bonus gratis gav dem medlemskab også i 2021. De tæller som medlemmer, men
de tæller ikke som medlemsindtægt i 2021.
På vores hjemmeside har vi i 2021 haft 20 nyhedsopslag, 2383 besøgende og 20633 sidevisninger. I vores
database har vi p.t. over 450 mailadresser på nuværende og tidligere medlemmer samt 128 øvrige adresser
som vi sender nyhedsbreve til.

Noget af det bedste som skete i 2021, var at vi fandt en ny kasserer, nemlig Susanne Hjort. Susanne har fået
vores regnskab ført over i economic, hvilket har gjort overblikket større. Susanne har lagt et stort arbejde i
sætte økonomistyringen i gang og få de forskellige systemer til at virke. Det har ikke sparet hende for
meget arbejde lige nu, men fremover vil vi kunne nyde frugten af hendes arbejde, fordi rigtig meget nu
bliver automatiseret. Tak til Susanne og tak også til Aage Maagensen for den rabat de giver os når de
sender os regning for revision.
Foreningens formand lønnes fortsat for 20 timer pr. måned. I alt 5.000 kr.

Oplæg og events
I Lolland-Falster Lovestorm måtte vi sætte mange af de events på hold som vi gerne havde gennemført.
Men meget skete alligevel: Vi fik afholdt et SPIR-arrangement i samarbejde med SPIR København og The
Green House i Maribo. Vi har været synlige ved flere events, fx Maribo Craft Days, Madens Folkemøde og
kommunernes velkomstmøder. I november holdt vi sammen med bibliotekerne og ungerådene i de to
kommuner ”Mit Første Demokratimøde” for mere end 250 unge på Engestofte Gods for at engagere dem i
det forestående regions- og byrådsvalg. Det var et meget vellykket arrangement, og vi takker vores
samarbejdspartnere for et velafviklet arrangement der også fik landsdækkende presseomtale. Desuden har
vi holdt forskellige foredrag for foreninger og studerende.
Ved vores årsdag i april hejste vi et nyt Lovestormflag i Rødbyhavn, og vi havde samme aften succes med
”Virtuelt Forsamlingshus”, hvor vi mødtes online og talte om forskellige nye initiativer på Lolland-Falster.
Oplevelseskort
Under Corona-nedlukningen i 2020 fandt vi på at lave kort med informationer om fx lokale takeawayspisesteder. Dem fik vi i 2021 omdannet til ”Oplevelseskort” på vores hjemmeside, udarbejdet vha. Google
Maps, og der er kommet flere til, bl.a. et kort over kælkebakker.
Whitsun Festival på Lolland i 2022
I 2021 blev vi inviteret ind i arbejdet med at skabe en ny festivalkoncert på Lolland, nærmere bestemt
Christianssæde. Vi glæder os til 5. juni (pinsedag) midt på Lolland i helt fortryllende omgivelser i parken ved
Christianssæde.
Varer med Lovestormlogo
Mette Aagaard og Vibeke Hellmann fra vores bestyrelse er bl.a. ansvarlige for indkøb og salg af vores varer
med Lovestormlogo. Mette har stået for et Rom og gin-samarbejde med H. Spiritus, hvor vores logo kom på
deres flasker.
Lovestorms erhvervspartnere
1. november 2021 holdt vi møde for vores erhvervssponsorer. I 2021 støttede 11 virksomheder os med et

samlet tilskud på knap 100.000 kr. Vi har her i 2022 lanceret fredagsbar for erhvervspartnerne og glæder os
til at kunne skabe et større fællesskab for dem.
Facebookgruppen
Fra 1. jan-31. december voksede Facebookgruppen med over 3000 medlemmer. På diagrammet kan I se
udviklingen. Der var en vis afmatning i efteråret, hvilket vi ikke har nogen forklaring på, men
medlemsfremgangen kom i gang igen i årets sidste kvartal. 31. december 2021 var vi 35.250, og i dag
(marts 2022) er vi 35.700.
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Facebook udvikler sig hele tiden, og nu er det muligt at se disse tal som viser hvor langt ud vores budskaber
når. Tallene er baseret på daglige unikke optællinger som er lagt sammen til et årsresultat. Ud over det kan
vi se at vi p.t. har ca. 1.200.000 visninger pr. måned, alene i Facebookgruppen. Statistik for vores
Facebookside med nu 6800 følgere har vi ikke gjort rede for her.
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Instagram
Tina Kjær styrer stadig vores Instagramprofil. Vi havde 3130 følgere 1. januar og 3998 følgere 31.
december. Ved årsskiftet var der 38100 opslag (vækst på 8.400), hvor folk har husket
#lollandfalsterlovestorm. Det er vi meget glade for! I dag har vi 4109 følgere på Instagram.

Øvrigt
Vi har fået vores varemærkegodkendelse i hus, og vi igangsatte en undersøgelse for at se om der var
interesse for blandt foreninger og private at købe Lovestormflag. Det var der, og vi har her i 2022 afsendt
en større bestilling. Vi har holdt strategimøder i bestyrelsen 3. og 30. juni, og det arbejde fortsætter vi i
2022.
Folketidendes livsstilsmagasin LF Livsstil har vi fortsat samarbejdet med. Vi lavede et fødevarekort, som
mange har været glade for, og vi har også lavet små annoncer hvor vi delte fortjenesten mellem LF Livsstil
og LF Lovestorm.
Vi har i 2021 også eksperimenteret med et nyt annonceformat bestående af citater der hylder LollandFalster på forskellige måder – sagt af personer som er kendte og mindre kendte i offentligheden. Disse
opslag har virkelig haft en stor rækkevidde og fungerer godt. Troværdigheden er høj når man kan se hvem
der udtaler sig. Især når det ikke er hvem som helst, fx Jyllandspostens chefredaktør Marchen Neel
Gjertsen.
Som vanligt har mange medier og skribenter kontaktet os i løbet af 2021 når de har skullet planlægge besøg
eller programmer på Lolland-Falster. Medlemmer af bestyrelsen har været i både Radio 4 og i P1. Også en
del studerende har skrevet opgaver om Lolland-Falster eller om Lovestorm, og vi stiller os altid gerne til
rådighed i den forbindelse.

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.

På vegne af bestyrelsen
Kirsten Sydendal
Formand for Lolland-Falster Lovestorm

