Generalforsamling i Andelsforeningen ’Askø Købmandshandel’
Lørdag d. 16. april kl. 11:00 på Askø Skole

Velkomst ved formand Birgit Klausen. Generalforsamlingens startede
med vi mindes Anker Madsen. Ære være hans minde.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Dirigent: Finn Bye Andersen
Referent: Lone Guldberg Petersen
Stemmetællere: Astrid og Per
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet på
Købmandens hjemmeside til jul og ved mail til andelshavere 1. måned
før. Og dagsordenen opfylder vedtægterne.
Antal stemmeberettiget tilstede: 21 inklusiv 1 fuldmagt
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
”Et punkt vi i bestyrelsen altid har haft på dagsordenen i 2015 er bilen.
Bilen der bruges til vare indkøb var slidt op. Den skulle til syn og dette ville
koste et større beløb. Året sluttede med vi besluttede, der skulle indkøbes en
ny bil.
Varerne hentes i Meny og Dagrofa. Men det sker også der hentes
tilbudsvarer andre steder. Vi har nu fersk kød på hylderne.
I sommer havde vi bod på havnen til Apple Flower Festivalen og Turismens
Dag. Den første var en stor succes. På havnen kunne der betales med
Mobile Pay et var der 33 der benyttede sig af. I alt blev der handlet for 5200
kr. Vejret var godt så der blev solgt en masse is. Vi regner med, at gentage
det i 2016.
Vi har haft en del kunder, der ikke kunne betale med MasterCard eller
kontanter, derfor er der nu etableret betaling med Swipp. Til det er der
indkøbt en mobiltelefon. Desværre er betaling med Mobile Pay som erhverv
dyrt så den mulighed er valgt fra.
Inger-Lise har været sygemeldt i vintermånederne hvor Annette har taget
over. Heldigvis for det. Jeg (red. Birgit) blev temmelig hed om ørene da IngerLise ringede, men Annette tog det helt roligt.
Den nye bestyrelse skal udarbejde procedure for den daglige ledelse, så vi
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ikke står med håret i postkassen igen.
Vi har måtte justere i åbningstiderne og har nu lukket om søndagen. Som I
ved mangler vi altid hjælp. Dvs. i sommermånederne blev vagterne fint
dækket ind, tak til alle jer der hjalp.
Vi bruger rigtig meget Tordenskjolds Soldater. Det er gode og stabile folk.
Men de kører også træt, så ’snup’ en vagt i ny og næ – kom og tjek datoer,
hjælp med, at hente varer eller hjælp med, at sætte varer på plads.
Vi har holdt medhjælperfrokost, grisefest. Begge dele gik fint med god mad
og godt selskab. Til jul bød butikken på gløgg og æbleskiver også en
hyggelig tradition.
Butikkens 5 års fødselsdag blev fejret i godt vejr. Der kom mange mennesker
forbi til et lille glas. Det kostede 500 kr. Næste gang inviterer vi Folketidende.
Butiksforeningen har sørget for vi fik nye tagrender, nyt ude lys og gulv i
køkkenet. Derudover har de sørget for nye vinduer og dør i frysehuset. Vi har
også haft en grim vandskade som Butiksforeningen fik fornøjelsen’ af.
Sidst men ikke mindst. Vi vil gerne undgå madspil, det er jo meget oppe i
tiden. Vi prøvede i en periode, at kunderne kunne tage gamle varer og hvis
de ville, betale lidt. Desværre gav det den modsatte effekt med, at salget af
friske varer faldt og det blev sværere, at styre indkøb af f.eks. mælk. Derfor
smider vi igen gamle varer ud.
2015 har været et stille år i butikken og vi har ikke de store planer om
ændringer – blot et ønske om, at holde butikken i ’live’ som det store aktiv det
er for hele øen”
Dialog om bestyrelsens beretning:
Inger-Lise uddybede beretningen med et opråb:
”Som I jo alle ved, er Andelsforeningen Askø Købmandshandel (AAK) en
købmand, som drives af frivillig arbejdskraft.
Den primære arbejdskraft er fastboende, men også fritidsfolket hjælper godt
til – især i sommerperioden.
Det sker, at vi har varer på hylderne, som er udløbet. Det beklager vi. Vores
politik med hensyn til holdbarhed er, at det der er lige ved sidste salgsdag
sælges til halv pris. Er datoen overskredet kasseres varen. Hjælp os med at
holde øje med datoerne og få varerne væk fra hylderne. Vi er få frivillige, der
gør vores bedste. Der er ikke tid nok til at tjekke alle hylderne. Så finder du
en gammel vare så hjælp os på stedet fremfor at give os dårlig omtale.
Der kan også være prisforskelle på de samme varer, dette skyldes ofte prisen
da varen blev købt. Men også her kan det være en simpel fejl så finder I en
urimelig pris, så meddel det ved kassen, så vil vi tjekke op på det. Vores
prispolitik er, at ligge så tæt på Meny og Brugsens priser som muligt.
Tak for jeres forståelse og opbakning.
Beretningen herefter godkendt.
3. Kassererens aflæggelse af regnskab
Bilag fra Deloitte omdelt.
Lene Kasserer startede med bruttoresultat 216.575 (side 8)
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Derefter (s10) omkostninger. Udgifterne er i år steget på rund af indkøb af
tyverialarm og en ny post til rengøring. Vi kan ikke skaffe frivillige nok til
rengøring.
På trods af indkøb af bil i 2015, har transportudgifterne været billigere end
tidligere hvor vi betalte transportgodtgørelse.
(S11) administrations omkostninger er reduceret, derudover er der bogført
indtægt ved udlejning af Cafe. Denne post indeholder også opbevaring af
remedier til ’AKUT teamet’
I alt årets resultat (s 8) er et plus på 42109 kr.
Per spørger til indkøb af den nye bil. Den er først købt i 2016 og kommer med
på næste års regnskab.
Det konstateres, at der er passes på pengene og regnskabet blev godkendt
med applaus.
Inger-Lise orienterede vi har 155 andelsbeviser der er bundet i varelager
4. Budget
Udgifter på strøm, husleje, varme med videre er uændret
Den nye bil er købt for 37.500 (Den gamle solgt for 7.000)
Så budgettet er lig med regnskabet for 2015
Finn spørger til om der er hæftelse på ansvarsforsikring. Nej det er der ikke
og revisoren har sagt vi ikke behøver at føre kørebog.
5. Rettidigt indkomne forslag
Ingen forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Kasserer 2 år. Lene Nilsson genvalgt
- Ordinært medlem for 2 år. Annette genvalgt
- Ordinært medlem for 2 år. Inger-Lise genvalgt
- Ordinært medlem for 2 år. Margrethe valgt
- Ordinært medlem for 1 år. Gitte Grønborg valgt
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
- 1. suppleant for 2 år
Susanne Hertz 142 valgt (Susanne kunne ikke være her i dag)
8. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleanter
Revisor: Erik Frydendahl ønsker ikke genvalg. Knud Sjørup valgt
Revisorsuppleant: Knud Erik Jensen genvalgt
Finn bemærkede at Bankforbindelse Spar Lolland skal rettes til Jyske
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Bank i vedtægterne
9. Hvem vil hjælpe med at drive forretningen (ekspedition, rengøring,
vedligeholdelse af bygning og grunden omkring bygningerne).
Claus vil gerne forsætte med, at passe grunden. Teddy klipper hæk og
passer blomsterne.
Udvendig vedligeholdelse klarer butiksforeningen
Ekspedition fortsat Tordenskjolds soldater
Tak for alle dem der støtter foreningen
10. Eventuelt
Ingen kommentarer
Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning og gav Arne en
flaske vin for sin indsats i bestyrelsen. Vi er glade for, at Arne fortsat er
en stor hjælp i butikken.
Gosmer takkede andelsforeningens bestyrelse og alle hjælperne.
Butikken betyder meget for øen. Opfordre til vi alle støtter op og handler i
butikken.
Tak for fremmøde og god orden.

Dato

Dirigent Finn Bye Andersen

Dato

Referent Lone Guldberg
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