Generalforsamling 2017 i Andelsforeningen ’Askø Købmandshandel’
Lørdag d. 8. april kl. 11:00 på Askø Skole

Velkomst ved formand Birgit Klausen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Dirigent: Ilse Sjørup
Referent: Lone Guldberg Petersen
Stemmetællere: Niels og Finn
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet på Købmandens
hjemmeside til jul og ved mail til andelshavere 4. marts 2017. Og dagsordenen
opfylder vedtægterne.
Antal stemmeberettiget tilstede: 20 inklusiv 0 fuldmagt
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
Endnu et år er gået hvor vi har holdt vores visioner, nemlig at holde liv i butikken.
Omsætning desværre for nedadgående. Varelager 250.000 kr. samme som sidste år.
Vi har indgået indkøbsaftale med Stokkemarke Brugs. Vi får gode procenter og de leverer
varerne på Bandholm havn. Handler stadig hos Dagrofa og jagter også tilbud til fordel for
kunderne
Stadig ingen avisaftale
Fryserummet stod af med tab af varer for 17.000 kr. – dækket af forsikringen
Butikken er drevet af frivilligt arbejdskraft, bortset fra 2 timer rengøring hver anden uge.
Igen iår tak til Tordenskjolds soldater uden jer gik butikken ikke.
På grund af mangel på hjælp er der lukket om søndagen udenfor sæsonen og kortere
åbningstid
Ville ønske der var nogen som kunne hjælpe med en digitalt tilmelding til vagtplanen.
I 2016 ekstra eftermiddagsåbent lørdag v/godt vejr til salg af is. Det var ingen succes så det
gentages ikke
Vi skal tage imod returpant – men det koster arbejdsressourcer så vi opfordrer til, at
pantflasker der ikke er købt hos os, tages med retur til fastlandet. Tak til jer der returnerer
pantvarer andetsteds.
Vejret betyder meget for vores omsætning. Det gælder også Apple Flower festivalen. Ikke
fordi de handler med os men salg af is og drikkevarer på havnen gav ikke den store
omsætning på grund af vejret.
Mange nævnte vores priser var lave så de hæves i 2017 ;)
Turismedagen gav ca 2000 kr i pølsesalg og der blev solgt 170 sanwich. Det vil vi gerne
gentage.
Til Grisefesten har vi indkøbt et telt, med plads til 80 personer. En enig bestyrelse har
besluttet teltet ikke kan lejes/lånes ud, da vi mangler ’folk’ til, at tjekke om det er tørt, om det
er helt og om der mangler noget når det kommer retur. Grisefesten afholdes samtidig i
2017.
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13 deltog i medhjælperfrokost i oktober – i 2017 afholdes medhjælperfrokosten 30.
september 2017
Alarm fungerer fint, vi har ingen indbrud haft.
Bilen blev ikke nævnt i beretningen - for den kører som den skal. Upåklageligt.
Dialog om bestyrelsens beretning:
Godkendt uden bemærkninger eller spørgsmål
Beretningen herefter godkendt.
3. Kassererens aflæggelse af regnskab
Bilag fra Deloitte omdelt.
Lene kasserer gennemgik regnskabet startende med Omsætning 1.114.000 et lille fald i
forhold 2015 men vi har næsten holdt vores bruttoresultat på knapt 207.000 kr.
Likvid beholdning på ca. 150.000 kr. Andelskapital 167.000 kr.
Regnskabet kan ses i butikken.
Godkendt med applaus
4. Budget
Fremskrivning af tallene for 2016.
5. Rettidigt indkomne forslag
Ingen forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Formand 2 år. Birgit Klausen genvalgt for 2 år
- Ordinært medlem for 2 år. Claus Nordstrøm ønsker ikke genvalg
Arne S. Andersen valgt for 2 år
- Ordinært medlem for 2 år. Gitte Grønborg ønsker ikke genvalgt
Susanne Hertz valgt for 2 år
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
- 1. suppleant for Susanne Hertz netop valgt som ordinært bestyrelsesmedlem. Ole Hansen
fra Lilleø valgt for som 1. suppleant for 2 år
- 2. suppleant Lone Guldberg. Genvalgt for 1 år.
8. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleanter
Revisor: Knud Sjørup genvalgt
Revisorsuppleant: Knud Erik Jensen genvalgt
9. Hvem vil hjælpe med at drive forretningen (ekspedition, rengøring,
vedligeholdelse af bygning og grunden omkring bygningerne).
Punktet drøftes under eventuelt
10. Eventuelt
• v/Ingerlise. Efter denne generalforsamling er der arbejdsdag i butikken. Hjælp
modtages gerne.
• Ønsker en papansvarlig der vil køre på Sundøre med pappet. Jørgen Gosmer vil
gerne tage opgaven
• Der mangler hjælp til at gennemgå datoer på og opfyldning af varer. Det er hele året
vi har behov for denne hjælp.
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•
•

•

Glade for råd og positiv kritik – men, der er også, det er ærgerligt når vi står der
frivilligt.
Sætternissen eller fejl 40 i listen af andelshavere har fjernet alle mailadresser. Der
udleveres nye sedler bagerst i dette lokale eller hos købmanden. Udfyldes med
navn, Askø adresse, hjemadresse og mailadresse og evt. Andelsbevisnummer. Det
vil også komme på hjemmesiden. Afleveres eller sendes til købmandsbutikken.
1. maj får vi alle ny adresse da postnummeret skiftes til 4942 Askø

•

Knud Erik ked af at få kritik i forbindelse med udsendelse af sidste Askø-nyt hvor
han modtog en rettelse dagen før bladet skulle udsendes. Ingerlise beklager,
havde fuldt den opgivet deadline og siger tak for indlægssedlen kan komme med.

•

Gosmer takkede fra Butiksforeningen for et godt samarbejde og stor tak til
Tordenskjolds soldater. Det betyder meget for øen at butikken findes.

•

Birgit vi forsøger i sommerferien, at dele åbningstiden så vagterne bliver på 2 timer
fra 11:00-13:00 og igen fra 15:00-17:00 og håber det kan medføre flere det vil tage
en vagt.
Kommentar: Det vil kræve god skiltning så cyklister cykler en tur og vender tilbage.
Samt opslag på færgen med ’husk, at handle inden kl. 13:00

Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning og gav Gitte en flaske vin for sin
indsats i bestyrelsen.
Formandens afsluttende historie: ’Arbejder i en børnehave der fik en ung praktikant
Lasse på 17 år. Birgit kom til, at kalde en af børnene for Lasse. Drengen stoppede op
og sagde ’hvis jeg hedder Lasse, er jeg en stor dreng der kan høre efter’
Dirigenten takkede for fremmøde og god orden.

Dato

Dirigent Ilse Sjørup

Dato

Referent Lone Guldberg
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