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Referat fra generalforsamlingen i Andelsforeningen Askø Købmandshandel d. 6-5-2012 

 
Sted: Askø Gl. Skole 
Deltagere: 32 andelshavere heraf 4 fuldmagter. 
 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent,referent og 2 stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning for 2011-12 
3. Kassererens aflæggelse af regnskab 
4. Budget 
5. Rettidigt indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleanter 
10. Hvem vil hjælpe med at drive forretningen (ekspedition, rengøring, vedligeholdelse af bygning og 

grunden omkring bygningerne) 
11.     Evt.  
    ******************************************* 
 
 
Formanden Peter Larsen, Lilleø, indledte med at byde alle de fremmødte medlemmer velkommen til den  
2. ordinære generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel. 
Formanden bad om et minuts stilhed i ære og respekt for afdøde revisor Torben Jørgensen. 
 
Derefter gik man over til behandling i fl. dagsordenen.  
 
Ad.1. Valg af dirigent. 
Erik Frydendal AS 243 blev valgt til at lede mødet. 
Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen, på trods af den senere afholdelse, var 
lovlig indkaldt, samt at dagsordenen med de indkomne forslag var i overensstemmelse med vedtægterne. 
Efter valg af referent og 2 stemmetællere gav dirigenten ordet til formanden Peter Larsen for behandling 
af pkt.2 
 
ad. 2. Bestyrelsens beretning  
Formanden gennemgik i store træk det forgangne år, idet beretningen var fremlagt på mødet.  
Formanden fremhævede og takkede for det meget store frivillige arbejde, der var udført i forbindelse  
med  forretningen. Uden den megen energi og frivillig arbejdskraft ville det ikke have kunnet lade sig 
gøre. Stor ros til Inger-Lise og Arne Andersen AS 77 for deres vedholdende engagement. Begge modtog 
et stort applaus fra de fremmødte medlemmer. 
 
Kundesiden havde da også vist stor velvilje til at bakke op om købmandshandelen. Det havde endda 
været muligt at have åben en ekstra dag i vinter. Prislejet ligger på et rimeligt niveau, hvilket da også 
afspejles i et godt regnskab med lave omkostninger.  
 
Butikken har fået forbedret toiletforholdene, lagerlokalet samt gulvet på kontoret. Endvidere er der 
blevet opsat en markise. Butiksforeningen har fået Ø-støttemidler til at renovere facaden med nye 
vinduer og dørparti. Endvidere udskiftes et meget gammelt oliefyr til et mere tidsvarende. Alle disse 
renoveringer vil være med til at give købmandshandelen et løft til gavn for lokalsamfundet på Askø. 
 
Der har i det forløbne år været afholdt 3 spisearrangementer. Foreningen har tilladelse til at afholde 8 
arrangementer om året. Formanden så gerne, at andre værtspar tog initiativ til arrangementer. 
 
Afslutningsvis opfordrede Peter Larsen så mange som muligt at bakke op om og hjælpe til i driften af 
Askø købmandshandel som afløsere hen over sommeren. Så vær med til at tage en tørn i Jeres butik   
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
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ad. 3. Kassererens aflæggelse af regnskab 
Inden Inger-Lise (AS 237) gav ordet til foreningens nye regnskabsfører Jesper Skov Jørgensen for 
forelæggelse af regnskab, gav hun udtryk for sin store taknemmelighed overfor foreningens tidligere 
revisor. Torben havde gjort et virkeligt stort og flot stykke frivilligt arbejde for foreningen. 
Endvidere bad Inger-Lise om hjælp til det daglige arbejde i forretningen, da kassererjobbet og 
bogføringen tog al hendes tid. 
 
Jesper redegjorde først for revision rapporten med påtegninger. Dernæst kommenterede Jesper de enkelte 
poster i årsrapporten med en bruttoavance på 17% og tilgang af andelsbeviser 2012. 
 
Erik F henviste til foreningens bankforbindelse Spar Lolland som i følge pressen kunne være i 
vanskeligheder. Er foreningen dækket under de 750.000 kr. garanti som privatperson, eller er foreningen 
at regne for et erhverv? - Vi skulle nødig tabe vores penge. Bestyrelsen svarede, at man var opmærksom 
på problemet og ville undersøge dette forhold. 
 
Erik F havde et spørgsmål vedrørende betaling af skat af overskud ? Der er ikke afsat penge til betaling 
af skat. Er det, fordi vi ikke er skattepligtige? Den nye revisor oplyser, at vore vedtægter, i paragraffen 
om opløsning af foreningen, kan være i modstrid med, at vi kan være en skattefri forening. Paragraffen 
indeholder en bestemmelse om, at andelskapitalen ved ophør skal tilbagebetales, og det kan stride imod 
skattefrihed. Revisoren oplyser, at dette eventuelt bør ændres, så foreningen kan klassificeres som en 
almen velgørende forening.  
Peter L svarede, at han gerne så, at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til en ændring af 
vedtægterne uden forudgående ekstraordinær generalforsamling. 
 
Dette emne gav anledning til en del diskussion om formalia, men endte med, at generalforsamlingen 
pålagde bestyrelsen i samarbejde med Deloitte at få spørgsmålet om skattefrihed og vedtægter afklaret. 
Og herefter om nødvendigt få udarbejdet et forslag til en vedtægtsændring, der kan godkendes på en 
ekstraordinær generalforsamling med kvalificeret flertal, som vedtægterne foreskriver. 
 
Regnskabet blev med ovenstående kommentar enstemmigt godkendt. 
 
ad. 4. Budget. 
Der var intet budget at behandle. 
 
ad. 5.  Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
 
ad. 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. - Lige år. 
Valg af kasserer. Inger-Lise modtog genvalg med akklamation. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anette-Katerina (Putte) og Lone modtog genvalg med akklamation. 
 
ad. 7.  Valg af bestyrelsessuppleanter. Efter skriftlig flertalsafstemning blev Marianne Thomsen valgt 
som suppleant for 2 år og Arne S. Andersen som suppleant for 1 år. 
    
ad. 8.  Valg af revisor  
Erik Frydendal modtog genvalg. 
 
ad.9.  Valg af revisorsuppleant. 
Knud-Erik Jensen AS 146 modtog genvalg. 
 
ad.10. Hvem vil hjælpe med at drive forretningen (ekspedition, rengøring, vedligeholdelse af 
bygning og grunden omkring bygningerne)  
Det blev foreslået, at en liste med opgaver blev slået op i butikken, så man kunne se hvilke opgaver man 
kunne byde ind på. (evt. via SMS) 
 
ad.11. Evt. 
Smileykontrollen af foreningen er blevet sparet væk af fødevarekontrollen. Vi vil ikke mere blive 
vurderet, da butikken er under bagatelgrænsen for sådan en kontrol. Da foreningen gerne så ordningen 
opretholdt, vil man tage en fornyet henvendelse til myndighederne. 
Putte fører bl.a. kontrol af datoer med fryse-og kølevarer. 
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Knud-Erik gjorde opmærksom på, at foreningens hjemmeside ikke var opdateret. 
 
Bent Hansen opfordrede foreningerne til indbyrdes at linke til hinanden. 
Endvidere ville Bent gerne vide, hvilke vedtægter der er gældende ? (opdatering af hjemmeside) 
 
Marianne Thomsen spurgte til hygiejnekurser. - Svaret var, at alle kan komme på kursus, og kurset 
betales af butikken. Står man kun ved kassen, behøver man ikke kurset. 
 
Efter disse korte afsluttende bemærkninger under pkt. 11 takkede dirigenten for en god stemning samt 
god ro og orden under mødet og gav ordet til formanden. 
 
Formanden takkede for et stort fremmøde samt et godt møde i en positiv stemning. 
 
Askø d. 6.5. 2012.  Referent: Finn Bye Andersen. AS 135. 
 
 
 
 
 
Dato: 
 

 Dato:  

 Dirigent 
Erik Frydendal 

 Formand 
Peter Larsen 
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