
Generalforsamling 30/4-2022 
Askø købmandsforening 

 
 

Deltager antal :  24 
Dirigent : Carsten AS 37 
Referent : Jeanette AS 251 
Stemmetællere : Birgit AS 131 og Ingelise 
 
 
Generalforsamlingen godkendt med 2 bemærkninger : 
1.Generalforsamlingen godkendes på trods af at den ikke har været indkaldt via mail. 
Denne problemstilling opstår ikke fremover hvis den foreslåede vedtægtsændring bliver 
vedtaget. 
2.Bestyrelsen sikrer at indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer fremover 
publiceres senest 1 uge før generalforsamling . 
 
Formanden havde tak til alle frivillige der arbejder inde og ude for Askø købmandsforening. 
 
I okt. 2021 mistede vi Arne som var en stor del af Askø købmand. Han er savnet både som ven 
og frivillig. 
 
Året 2022 bliver året hvor en del bliver rettet op på eks. Betalingssystem, forsikringer og 
alarmsystem. 
 
I 2021 fik vi installeret varmepumpe og indsat grøntsagsskab . 
 
Der har været arrangementer/tiltag såsom pølser/fadøl, salg af sandwich og kage/kaffebord. 
Der er god tilslutning til disse. 
Indtægterne fra ovennævnte vil fremadrettet blive overført til særlig konto ( arr. Konto ). 
 
Det er stadig en udfordring at få frivillige til at stå i butikken. 
Der er derfor minimums åbningstider og har nogen lyst til at åbne butikken udenfor de planlagte 
tider så kan man offentliggøre det på Facebook gruppen som pt har ca 350 følgere. 
 
Der arbejdes på at få et digitalt system til vagtordning hvilket vil gøre det nemmere for folk at 
skrive sig på vagter i butikken. 
 
I år deltager købmanden på Apple Flower festival i dagene 26-28 maj. 
Der vil være salg af is, myggespray, legetøj etc. 
Al indtægt herfra går til købmanden. 
Der bliver installeret mobile pay som går direkte i kassesystemet. 
 



Ved skift af forsikringsselskab kan der spares ca 5.000 kr årligt og ændring af alarmsystem kan 
gi´ en besparelse på ca 5.000 kr årligt. 
Alarmen vil så fremadrettet gå til nogle øboere via SMS. 
 
Der kommer et arrangement for alle i uge 27 bl.a.  med kok. 
 
Pølse og fadøls arrangementerne vil Ejlif og Hanna fortsat gerne stå for  
 
Der er rod i pengekassen …. 
Der er mistet mange penge hvilket hovedsageligt skyldes betaling via dankort terminalen. 
Et nyt betalingssystem vil i 2022 blive indført således at dankort betaling går direkte i 
kassesystemet og ikke skal indtastes manuelt som nu. 
 
Ved arrangementer med betaling udenfor købmanden kan betaling ske via APPén : MY SHOP 
 
Vi har ca 10 til 12 arrangementer om året og ved et spørgsmål fra “salen” om spiritusbevilling er 
svaret at der til disse arrangementer skal søges lejlighedsbevilling da vi taler om en 
bagatelgrænse ( få arrangementer ). 
 
Regnskab v/ Lene 
 
Vi har en årsomsætning på lidt over 1 mill. Kr og overskuddet er på 12.657 kr hvilket er 
tilfredsstillende da vi dels ikke er en forretning men en forening og dels at der i 2021 er indkøbt 
fadølsanlæg og slushice maskine. 
Herudover er der via LAG midler på 84.000 kr  anskaffet varebil. 
 
Der er varelager for ca 300.000 kr 
I 2021 blev der satset på salg af lidt dyrere vine hvilket er taget godt imod fra kunderne. 
 
Vi har en egenkapital på ca 197.000 kr hvilket bl.a. skyldes solgte andelsbeviser. 
 
Som de fleste er bekendt med så er priserne på el, vand og varme steget betydeligt i år og hos 
købmanden betyder det at vi i første kvartal har fået en ekstra regning på ca 15.000 kr. 
Der arbejdes videre på optimering af solcelleanlæg og andre løsninger til minimering af 
forbrug/udgifter. 
 
Rengøringsfirmaet har opsagt gammel aftale hvilket har betydet at de frivillige i ca halvanden 
måned selv har gjort rent i butikken. Der er lavet ny aftale med firmaet med en udgiftstigning på 
300 kr pr gang. 
 
Fastnet abonnement er opsagt – mobil 3 erstatter fastnet ordning. 
 
Lene tjekker op på bilagene vedr. IT omkostninger da de er steget fra 9209 kr til 19601 fra 2020-
2021 altså lidt mere end en fordobling. 
 



Regnskabet godkendt  
 
Der var ønske om at budgetforslag ikke er et punkt på dagsordenen hvilket er en mulighed men 
da man kan lave en fremskrivning af budgettet ( fra sidste års regnskab ) er det også en 
mulighed. Punktet er fortsat på dagsorden. 
 
Der var forslag om vedtægtsændring i forbindelse med procedure for indkaldelse til general-
forsamling. 
Der var ønske om at indkalde til generalforsamling via foreningens hjemmeside. 
20 stemte for. 
Bestyrelsen vil desuden bestræbe sig på at offentliggøre indkaldelse via Facebook, opslag ved 
købmanden samt i Ø-nyt. 
 
D 11 juni kl 11.30 er der extraordinær generalforsamling vedrørende ændringsforslag.  
Se bilag. 
 
 
 
 Valg til bestyrelsen : 
 
Maria Frandsen – formand 
Anette Ovesen – næstformand  
Eva Madsen – kasserer 
Rikke H. Baltzer 
Hanna Galting 
Michael R. Hansen 
Jeanette Lejbølle 
 
Suppleanter : 
 
Henrik Rasmussen 
Britt Køhlert 
 
Kritisk revisor : 
 
Anette Lindgren 
 
Kritisk revisor suppleant : 
 
Merete Rasmussen 
 
 
 
Tak til Lene og Hanne for deres arbejde i foreningen.  
 


