Onsdag den 4. maj 2022 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lolland-Falsters
Folketidende A/S (CVR-NR. 39309319) på selskabets adresse Tværgade 20, 4800 Nykøbing
F.

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 oplyste, at dagsordenens punkt 2 og 3 (henholdsvis bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport til godkendelse) ville blive afviklet i umiddelbar 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.

Han redegjorde indledningsvis for de udfordringer, som coronakrisen havde
bragt. Krisen havde også vist den store betydning, som et lokalt medie spillede i
en sådan situation. Folketidende og dets medier havde mere end nogensinde løftet den publicistiske opgave under krisen, hvor man hver eneste dag var udkommet i alle medier. Medarbejderne havde udvist et meget stort engagement, og
bestyrelsesformanden benyttede lejligheden til at takke herfor.

Trods krisen havde Folketidende realiseret et godt økonomisk resultat i form af
et overskud før skat på kr. 4.873.389 og kr. 3.813.628 efter skat. Resultatet var

positivt påvirket af gode annonceresultater, en ekstraordinær udlodning på 1,2
mio. kr. fra Ritzau og coronastøtte på kr. 800.000.

Det forgangne år havde desuden været præget af investeringer i fremtiden, herunder forberedelse og klargøring af nye platforme, forberedelse af et nyt redaktionelt system, et nyt abonnementssystem, et nyt økonomisystem, et nyt layout
og i det hele taget nye arbejdsgange, nyt mindset og endnu tættere samarbejde
på tværs i huset.

Herudover nævnte bestyrelsesformanden, at Folketidendes mangeårige direktør
Jan Holmboe var fratrådt ved årsskiftet, og han bød velkommen til den nye direktør Ole Sloth, som var kommet godt i gang med arbejdet.

I 2021 udkom Folketidende 305 gange med 15.156 sider, mens ugeaviserne udkom 52 gange med 4.880 sider. Det samlede sidetal var således 20.036 sider,
hvortil kom en række specialaviser og -magasiner.

Folketidende havde over året haft et gennemsnitligt oplag på 10.362 seks dage
om ugen og et læsertal på 47.000 om ugen i 2020/21. For hele perioden 20192021 havde det gennemsnitlige læsertal været 51.000, hvilket var bedre end sammenlignelige medier. Oplaget var i 2021 faldet med 2 %, hvilket var det halve af
nedgangen i 2020, hvor oplagsfaldet var 4 %.

Det digitale oplag var set som et gennemsnit over året steget med 8 %, hvilket
ikke var nok til at opveje faldet i oplaget på printavisen. Antallet af unikke gennemsnitlige brugere pr. måned var ca. 6.500 i 2021, antal månedlige besøg udgjorde ca. 90.000 og antal månedlige sidevisninger ca. 2.800.000.

Folketidende.dk var landsdelens største medie målt på brugere/læsere med ca.
170.000 månedlige unikke brugere, der hver måned havde 680.000 besøg. Gennemsnitligt havde der været ca. 2.600.000 sidehenvisninger pr. måned. 76 % af
trafikken skete fra mobile enheder.

Endelig omtalte formanden Radio Sydhavsøerne, der havde oplevet udfordringer
under coronakrisen, men som nu var kommet stærkt igen og havde genindtaget
førstepladsen i at samle lyttere op i eget sendeområde. Konkurrencesituationen
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var skærpet, herunder fra Bauer, som havde udrullet alle sine FM-kanaler på Lolland-Falster. Formålet for Radio Sydhavsøernes vedkommende var at vinde lytternes gunst ved at have en knivskarp profil og være bedst til lokalt indhold på
Lolland-Falster.

3

FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT

Administrerende direktør Ole Sloth gennemgik årsrapporten.

Koncernens bruttofortjeneste udgjorde kr. 44.085.951. Resultatet før finansielle
poster udgjorde kr. 2.906.684. Resultatet før og efter skat var realiseret med henholdsvis kr. 4.873.389 og kr. 3.813.628. Egenkapitalen udgjorde kr. 20.845.847
og balancesummen kr. 47.366.595.

Herefter gav dirigenten ordet frit til bemærkninger til bestyrelsens beretning og
årsrapporten.

Bjarne Sørensen spurgte om baggrunden for den nye typografi, som ifølge et læserbrev lignede typografien i Berlingskes annoncørbetalte indhold. Chefredaktør
Lars Hovgaard svarede, at typografien lå op ad Jysk Fynske Mediers design, som
ikke var blevet opfundet på fem minutter. Han havde ikke hørt tidligere, at typografien skulle ligne Berlingskes annoncørbetalte indhold.

Jørn Rasmussen bemærkede, at et af Folketidendes hovedformål måtte være, at
dårligdomme ikke bredte sig på Lolland-Falster. Medierne skulle være uafhængige af økonomiske og politiske interesser, og et nyt delmål i forlængelse af
vedtægternes delmål burde være et ønske om at blive fri for mediestøtte. Et hovedmiddel mod vigende oplagstal burde være, at man kunne læse stof i Folketidende, som man ikke kunne læse andre steder. Det var vigtigt at være kritisk over
for monopolforetagender i samfundet, og man kunne desuden undersøge, hvad
læserne efterspurgte. Endelig var det vigtigt at holde fast i det trykte medie, således at Folketidende ikke kun udkom digitalt.

Chefredaktør Lars Hovgaard kvitterede for opsangen og bemærkede, at Jørn Rasmussen altid var velkommen til at ringe. Folketidende kunne altid blive bedre.
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Direktør Ole Sloth tilføjede, at mediestøttepuljerne faldt år for år, og han skammede sig ikke over, at Folketidende modtog mediestøtte, da den ellers ville blive
givet til andre medier, men han var dog enig i, at det ultimativt ville være hensigtsmæssigt, at man kunne frigøre sig fra subsidier. Bestyrelsesformand Lars
Hvidtfeldt fremhævede mediernes rolle i et demokratisk samfund, hvor det netop
var den fornemmeste opgave at lave opsøgende og kritisk journalistik, og der
havde været mange sager, hvor Folketidende havde udfyldt netop denne rolle.
Han opfattede Jørn Rasmussens bemærkninger som et støtte til dette arbejde.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning med de bemærkninger, som var faldet. Endvidere blev årsrapporten 2021
godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

4

BESLUTNING

OM

OVERSKUDDETS

FORDELING

ELLER

OM

DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DET GODKENDTE REGNSKAB

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 Daktionærerne havde udpeget, formelt set skulle vælges på generalforsamlingen.

Herefter genvalgte A-aktionærerne enstemmigt og med alle stemmer Lars Hvidtfeldt, Mette Grønnegaard og Allan H. Schmidt.
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D-aktionærerne genvalgte Søren Kleist og Christian Bieletzki enstemmigt og med
alle stemmer og nyvalgte Susanne Østergaard enstemmigt og med alle stemmer.

E-aktionærerne genvalgte Gert Klitgaard og nyvalgte Anders F. Møller enstemmigt
og med alle stemmer.

Dirigenten oplyste, at ATP-medarbejderne den 22. april 2021 havde genvalgt
Mette Rasmussen og Michael M. Benzon og nyvalgt Søren Navne og Thomas Nyborg Hansen.

6

VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

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.

7

EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER AKTIONÆRE R

Der var ikke indkommet nogen forslag.

8

EVENTUELT

Ingen ønskede ordet, hvorefter dirigenten gav ordet til bestyrelsesformand Lars
Hvidtfeldt, som takkede forsamlingen for et godt møde, der herefter blev hævet.

Dirigent:

Peter Lambert
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