
Mandag den 3. maj 2021 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lolland-Falsters 

Folketidende A/S (CVR-NR. 39309319). 

Mødet blev afholdt digitalt. 

Bestyrelsesformand Lars Hvidtfeldt bød velkommen til generalforsamlingen. 

1 VALG AF DIRIGENT 

Bestyrelsen foreslog, at advokat Peter Lambert blev valgt som dirigent. Idet der 

ikke var modkandidater, blev advokat Peter Lambert valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse 

med vedtægternes §§ 5 og 6 og selskabsloven, og at generalforsamlingen var 

lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten bemærkede i den forbindelse, at der var 

skabt lovhjemmel til selskabers afholdelse af digitale generalforsamlinger i 2021, 

selv om vedtægterne ikke gav mulighed herfor. 

Dirigenten oplyste, at dagsordenens punkt 2 og 3 (henholdsvis bestyrelsens be-

retning og fremlæggelse af årsrapport til godkendelse) ville blive afviklet i umid-

delbar forlængelse af hinanden, hvilket ville sige uden mellemliggende spørgsmål 

eller kommentarer fra generalforsamlingen, som i stedet ville få mulighed for at 

stille spørgsmål med videre til såvel dagsordenens punkt 2 som 3 efter afviklingen 

af dagsordenens punkt 3. 

2 BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I 

DET FORLØBNE ÅR 

Bestyrelsesformanden aflagde beretning. 

Som led i beretningen viste bestyrelsesformanden først en film om Folketidendes 

aktiviteter. Herefter bemærkede han følgende: 

I 2020 udkom Folketidende 303 gange med 14.696 sider, mens ugeaviserne ud-

kom 52 gange med 5.008 sider. Det samlede sidetal var således 19.704 sider, 

hvortil kom en række specialaviser og -magasiner. 



Faldet i antallet af abonnenter var 399, hvilket var betydeligt mindre end tidligere 

år. Det samlede antal abonnementer var herefter 10.551 og det samlede antal 

læsere 47.000 om ugen.  Corona-krisen havde således påvirket antallet af abon-

nenter positivt. 

E-avisen havde også oplevet vækst, og ved årets udgang udgjorde det samlede 

oplag 1.095 "rene" e-avisabonnenter. Der var  ca.  7.000 månedlige læsere af den 

digitale avis. På nuværende tidspunkt var det bestyrelsens opfattelse, at det hver-

ken forretningsmæssigt eller servicemæssigt gav nogen mening kun at udkomme 

digitalt, men bestyrelsen fulgte udviklingen nøje. 

Der havde været et lille fald i antal unikke brugere af den digitale avis i 2020, men 

til gengæld en flot vækst med hensyn til besøg og sidevisninger. De loyale læsere 

havde brugt den digitale udgave endnu mere under  Corona-pandemien. Antallet 

af unikke gennemsnitlige brugere pr. måned var 6.728 i 2020, antal månedlige 

besøg 77.407 og antal månedlige sidevisninger 2.786.895. 

Folketidende.dk var landsdelens største medie målt på brugere/læsere med 

149.568 månedlige unikke brugere, der hver måned havde 700-800.000 besøg. 

Hver måned blev genereret adskillige millioner af sidevisninger. Over 80 % af tra-

fikken skete fra mobile enheder. I løbet af de seneste 10 år var antallet af unikke 

brugere vokset med 320 %. 

Ugeavisernes læsertal udgjorde  ca.  60 %, og Radio Sydhavsøernes ugentlige lyt-

tertal var 51.000. 

Rebellerne var et nyt initiativ, hvor unge lavede radio/podcast til unge. Rebellerne 

var blandt de første i Danmark til at dække den første fase af nedlukningen. 

Samme aften, som Mette Frederiksen holdt pressemøde, var Rebellerne på gaden 

for at tale med folk. Serien "Danmark lukker ned" var skabt på denne baggrund, 

og den var efterfølgende blevet anvendt af Rigspolitiet og flere andre offentlige 

organisationer som kilde til at fange de unge. I den forbindelse havde Rebellerne 

produceret en musikvideo om Covidl 9. Den var blevet delt over 500 gange på 

Facebook og var blevet vist over 10.000 gange. 
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Markedssituationen og selskabets økonomi var i 2020 påvirket af  Corona-krisen 

og nedlukningen af Danmark. Der var blandt andet sket følgende: 

• Folketidende introducerede Ugeavisen Lolland som en ny ugeavis for Lol-

land samtidig med, at udgivelsen af Lolland-Posten og  Extra  Posten blev 

indstillet. Nordfalsters Avis blev integreret i Ugeavisen Guldborgsund. 

• Folketidende og ugeaviserne fik en tilbagegang i annonceomsætningen, 

da Danmark blev nedlukket i marts. Omsætningen kom pænt tilbage i 4. 

kvartal, men ikke nok til at opveje faldet i månederne før. 

• Abonnementsomsætningen kom over budget og nåede sidste års niveau. 

• Næsten alle medarbejderne arbejdede hjemmefra og gjorde det stadig. 

• Selv om Folketidende måtte konstatere en samlet nedgang i annonceom-

sætningen, havde selskabet som en af de få medievirksomheder i Dan-

mark ikke kunnet komme i betragtning til regeringens hjælpepakke. 

• Omsætningen på Folketidende.dk nåede sidste års niveau. 

• Konkurrencen fra teknologigiganterne Google og Facebook var fortsat 

meget stor og fortsat stigende. 

• Radioens eventomsætning faldt betydeligt på baggrund af  Corona-krisen. 

Bestyrelsesformanden afsluttede sin beretning med en tak til medarbejdere, 

abonnenter, annoncører og alle brugere af Folketidendes medier. 

3 FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT 

Administrerende direktør Jan Holmboe gennemgik årsrapporten. 

Koncernens bruttofortjeneste udgjorde kr. 38.866.756. Resultatet før finansielle 

poster udgjorde —kr. 149.142. Resultatet før og efter skat udgjorde et underskud 

3/6 



på henholdsvis kr. 261.240 og kr. 279.805. Egenkapitalen udgjorde kr. 

17.031.696. 

Det blev oplyst, at resultatet navnlig var påvirket af  Corona-situationen, under-

skud i Radio Sydhavsøerne A/S på  ca.  kr. 344.000 og ekstraordinære poster på 

ca.  1 mio. kr. til fratrædelser mv. 

Herefter gav dirigenten ordet frit til bemærkninger til bestyrelsens beretning og 

årsrapporten. 

Ingen ønskede ordet, hvorefter dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning 

var taget til efterretning, og at årsrapporten 2020 var godkendt enstemmigt og 

med alle stemmer. 

4 BESLUTNING OM OVERSKUDDETS FORDELING ELLER OM 

DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DET GODKENDTE REGN-

SKAB 

Bestyrelsen havde foreslået, at der ikke skulle udbetales udbytte. 

Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, og da der således ikke var nogen, som 

havde udtalt sig imod forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedtaget 

med alle stemmer. 

5 VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSE 

Dirigenten gennemgik vedtægternes § 11, hvorefter bestyrelsens medlemmer 

vælges for ét år ad gangen, idet A-aktionærerne har ret til at vælge 3 medlemmer, 

D-aktionærerne 3 medlemmer og E-aktionærerne et medlem for hver påbegyndt 

kr. 1 mio, aktiekapital, dog højst 3 medlemmer. Dertil kom medarbejdervalgte 

bestyrelsesmedlemmer. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at de bestyrelsesmedlemmer, som A- og D-

aktionærerne havde udpeget, formelt set skulle vælges på generalforsamlingen. 
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Herefter genvalgte A-aktionærerne enstemmigt og med alle stemmer Lars Hvidt-

feldt, Mette Grønnegaard og Allan H. Schmidt. D-aktionærerne genvalgte enstem-

migt og med alle stemmer Pia Winther, Søren  Kleist  og Christian Bieletzki. 

På valg blandt E-aktionærerne var Freddy Hansen og Gert Klitgaard. Freddy Han-

sen ønskede ikke genvalg, hvorefter E-aktionærerne enstemmigt og med alle 

stemmer genvalgte Gert Klitgaard og nyvalgte Anders F. Møller. 

Dirigenten oplyste, at ATP-medarbejderne den 22. april 2021 havde genvalgt 

Mette Rasmussen og Michael M. Benzon og nyvalgt Søren Navne og Thomas Ny-

borg Hansen. 

6 VALG AF REVISOR 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnersel-

skab. 

Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, og da der således ikke var nogen, som 

havde udtalt sig imod forslaget, konstaterede dirigenten, at forslaget var vedta-

get. 

7 EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER AKTIONÆ-

RER 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

8 BEMYNDIGELSE FRA GENERALFORSAMLINGEN TIL BESTY-

RELSEN FOR LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S TIL 

PÅ VISSE VILKÅR AT ERHVERVE EGNE KAPITALANDELE, DER 

ER E-AKTIER 

Dirigenten oplyste, at der forelå en bemyndigelse, der var givet på generalfor-

samlingen i 2017. Bemyndigelsen havde følgende ordlyd: 

"Bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for Lolland-Falsters Folke-

tidende A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er D-aktier eller 
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E-aktier. Til betingelsen knyttes følgende vilkår ud over, hvad der fremstår af sel-

skabslovens § 198: 

Indløsningskursen udgøres maksimalt af nominelt pålydende værdi for de pågæl-

dende D-aktier eller E-aktier og inden for et maksimalt samlet beløb af kr. 

350.000 og under iagttagelse af reglerne om frie reserver. Bemyndigelsen gælder 

frem til 2021." 

Bestyrelsen ønskede en forlængelse af denne bemyndigelse med yderligere 4 år, 

således at den udløb i 2025, og således at den alene omfattede E-aktierne. 

Bemyndigelsen blev givet af generalforsamlingen og var herefter følgende: 

"Bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for Lolland-Falsters Folke-

tidende A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier. Til 

betingelsen knyttes følgende vilkår ud over, hvad der fremstår af selskabslovens 

§ 198: 

Indløsningskursen udgøres maksimalt af nominelt pålydende værdi for de pågæl-

dende E-aktier og inden for et maksimalt samlet beløb af kr. 350.000 og under 

iagttagelse af reglerne om frie reserver. Bemyndigelsen gælder frem til 2025." 

9 EVENTUELT 

Ingen ønskede ordet, hvorefter dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Lars 

Hvidtfeldt, som takkede de fratrådte bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og 

aktionærerne for deltagelsen i generalforsamlingen, der herefter blev hævet. 

Dirigent: 

Peter Lambert 
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