REFERAT

GENERALFORSAMLING I LOLLAND-FALSTER LOVESTORM 30. APRIL 2022
TID OG STED: lørdag 30. april kl. 16 på Guldbosund i Nykøbing Falster.

Lolland Falster Lovestorm afholdt generalforsamling den 30. april 2022 med følgende
dagsorden if. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Fastsættelse af kontingent
Eventuelle forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor

Der var forud for generalforsamlingen udsendt
Beretning fra bestyrelsen
Powerpoint
Årsberetning 2021
på foreningens hjemmeside
https://www.lovestorm.dk/2022/04/14/gf2022/
hvortil der henvises for detaljerede informationer.

REFERAT

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Lars Stuckert til dirigent, der valgtes enstemmigt
Dirigenten gennemgik indkaldelse m.v. for generalforsamlingen, der alt var sket i henhold
til vedtægterne

2. Valg af referent
Peter Engberg Jensen valgtes til referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
Formanden gennemgik foreningens aktiviteter for det forløbne år. Den seneste
generalforsamling var afholdt for blot 7 måneder siden som følge af Corona, der også
havde præget foreningens aktiviteter.
Der havde generelt været tale om et tilfredsstillende år med fortsat positiv udvikling i
aktiviteter - både fysisk og ikke mindst på de digitale medier med tilfredsstillende aktivitet.
Den stigende fokus på medlemstilgang viste ligeledes resultater. Generelt var foreningens
arbejde blevet struktureret gennem Susannes arbejde med bogføring m.v., formandens 20
timers lønnede arbejde pr. måned og et fint samarbejde med revision og andre
samarbejdspartnere, der alle fortjente en stor tak
Formanden gennemgik den ovenfor refererede beretning og viste de tilknyttede plancher,
der beskrev den omfattende aktivitet.
Foreningens arbejde var i øvrigt senest blevet omtalt af Venstres formand Jacob
Ellemann-Jensen på Landdistrikternes Fællesråds årsmøde den 29. april d.å.
Der blev fra deltagernes udtrykt en stor tak til alle for foreningens arbejde - og ikke mindst
Kirstens arbejde med at fremme og sikre informationer om Lolland-Falster
Birgitt Bjerre nævnte vigtigheden af arbejdet også for den mindre turisme og spurgte om
mulighederne for at informere løbende om alle også mindre projekter og events.
Fra bestyrelsen blev det nævnt, at der var fokus herpå - men at der var en række
administrative forhold, hvis en eventkalender med mange informationer skulle sikres en

ønsket kvalitet. Der ville blive overvejet muligheder herfor. Erfaringer med kultunaut
illustrerede problemerne.
Beretningen blev herefter godkendt enstemmig

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
Mette Aagaard gennemgik foreningens regnskab, der viste en tilfredsstillende udvikling
med et overskud på godt 20.000 kr.
Der blev givet en nærmere forklaring til enkelte punkter og baggrund for udvikling herunder i udestående poster
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet var foreslået til kr. 200, der blev enstemmigt godkendt.

6. Eventuelle forslag
Ingen

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Philip Rasmussen, Peter Engberg Jensen, Martin Stahl og Niels Bjerregaard var på valg.
Philip og Peter stillede op til genvalg, mens Martin og Niels ikke genopstillede.
Nicole Due og Bettina Møller stillede op som nye medlemmer af bestyrelsen. De nye
medlemmers CV og ønske om arbejde i Lovestorm blev beskrevet.
De opstillede fire medlemmer blev alle valgt uden yderligere kandidater for en 2-årig
periode.
Liselotte Paaske Nielsen og Marianne Christiansen blev uden modkandidater valgt som
suppleanter for 1 år.

8. Valg af revisor
Aage Maagensen valgtes som revisor

9. Eventuelt
Der var ikke yderligere

Herefter afsluttedes generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for at lede
mødet og takkede for fremmødet

--------Peter Engberg Jensen
Referent

