
Generalforsamling i Andelsforeningen lørdag den 26. april 2013  
Kl. 12.00 på Skolen på Askø. 
 
 

1. Valg af dirigent   
Som dirigent blev valgt Erik Frydendal  
 

a. Valg af referent  
Som referent blev valgt Marianne Thomsen 
 

b. Valg af 2 stemmetællere 
Her blev Helge Grunnet Lauridsen og Astrid Gosmer valgt 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, da 
generalforsamling skal varsles med 30 dage på hjemmesiden. Den var på 
hjemmesiden den 26. marts og i Askø nyt lige før påske. 

 
 

2. Bestyrelsens beretning  
Formand Peter Larsen takkede den hær af frivillige, som har været med til at hjælpe i 
købmandsbutikken, rigtige mange støtter op og svært at nævne alle. Men Peter 
ønskede alligevel, at takke Inger-Lise som har købmandsbutikken som sit andet hjem 
og en lige så stor tak til Arne, som bruger mere tid i butikken end i sit hjem. En meget 
stor tak, til de to. Arne har desværre meldt ud, at han gerne vil have en pause for 
butikken for en stund. Vi håber meget, at Arne får lyst til igen, at være så stor en del 
af butikken, da det er et stort aktiv, som vi vil komme til at mangle. 
 
Vi har haft meget stor tilslutning til købmandsbutikken også igennem vinteren. Vores 
udbud af varer har været meget fint, men vi er nok også nået et punkt, hvor det ikke 
skal være større nu. Der har været mange forbedringer rundt omkring i butikken i 
årets løb.  
 
Der har været afholdt 3 forskellige værts arrangementer i cafeen, og vi håber og 
ønsker at disse fortsætter. Vi må lave 8 af disse spisearrangementer på et år og 
overskuddet går til forretningen. 
 
Vi er meget afhængige af, at så mange som muligt, giver en hånd med i butikken, 
men også til andre gøremål mangler vi frivillige, så kom og byd ind med det, som du 
er god til. Ved at der er flere hænder til at trække det store læs, så vil der være 
mulighed for, at vores ildsjæle også kan få en fortjent fridag ind imellem. 
   
Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden spørgsmål. 

 
3. Kassererens beretning 

Regnskabet blev fremlagt af Erik Roed Hansen fra Deloitte i Nykøbing Falster 



Erik Roed Hansen fremhævede enkelte punkter i regnskabet ved sin fremlæggelse.  
 
Der har været en pæn bruttoavance procent på 13,7 % og dette er egentlig meget 
pænt, for den slags forretning som vores, set i forhold til de forhold, som butikken 
har for indkøbsmuligheder. 
 
Andelsforeningen betaler i år husleje til Butiksforeningen på kr. 30.000. Samtidig er 
der brugt 30.000 til forbedringer i år.  
Der er salg og distributions omkostninger, som også en rimelig post, men det kan vi 
ikke undgå, da vi jo skal have vores varer fragtet til øen. 
  
Askø Købmandshandel har et underskud på 68.000 men iflg. Erik Roed Hansen, 
lyder det ikke grimt, da der er investeret i forbedringer samt posten til husleje. 
  
Så blev det tid til spørgsmål:  
Der blev spurgt ind til om der var kommet flere indskud til andelskapitalen? 
Indskudskapitalen er vokset med 5 i dette års regnskab. 
 
Erik Frydendal vil gerne opfordre bestyrelsen til, at få fuldstændig styr på, om der 
skal ske en vedtægtsændring i forhold til, om vi er en skattepligtig forening.  
 
Jørgen Gosmer orienterede om, at den husleje, som andelsforeningen betaler til 
butiksforeningen, skal foreningerne mødes om, og det skal cleares imellem disse, 
hvad disse penge skal bruges til.  
 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt med følgende tilføjelse, generalforsamlingen 
pålægger bestyrelsen om snarest at få ændret vedtægterne så foreningen opfylder 
betingelserne som en ikke skattepligtig forening. 
 

4. Budget 
Da vi ikke har og har aldrig haft et sådan, opfordre Erik Roed Hansen bestyrelsen om 
at behandle, om vi skal have et sådan. 
 

5. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen indkomne forslag til bestyrelsen. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Formand Peter Larsen er på valg og blev genvalgt med applaus.  
 
Bestyrelsesmedlem Leif Sørensen er på valg – Leif ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens 
forslag er at 1. suppleant Marianne Thomsen, træder ind i bestyrelsen på denne post. 
 
Putte – Katarina Larsen ønsker at trække sig utidigt af personlige årsager og 
bestyrelsens forslag er, at Arne Sløk Andersen indtræder på denne post for et år. 
 
Jørn Egevang er også på valg og er villig til genvalg, som blev resultatet. 

 



7. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Der skulle vælges to nye suppleanter og bestyrelsen foreslog Lone Hansen, som blev 
valgt for 2 år. Samtidig foreslog bestyrelsen at Lone Skov Madsen blev valgt for et år. 
Der var ingen modkandidater. 

 
8. Valg af revisor 

Erik Frydendal er på valg og blev genvalgt 
 

9. Valg af revisor suppleanter  
Knud Erik er på valg i år og villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat 

 
10. Hvem vil hjælpe i forretningen 

Peter Larsen opfordrede endnu en gang, til at komme op og melde sig i forretningen 
eller sig det til en fra bestyrelsen. Har man bare en time til at hjælpe, er det også en 
stor hjælp, da man kan være med at sætte varer op i butikken. Der blev spurgt om 
der er alders kriterier på at hjælpe i butikken. Det blev oplyst at alderen er 15 år.  
 

11. Eventuelt 
Astrid Gosmer syntes også, at der skulle lyde en stor tak til bestyrelsen, som gør et 
stort arbejde.  
Der blev også opfordret til at ”Sige det til en ven at vi mangler hjælp” i 
købmandsbutikken.  
Da der nok er en del håndværkere eller andre handymænd, som har sommerhus på 
øen, og måske kunne give en hånd med at slå et søm i eller andre små gøremål, 
opfordrede Lene til, at dette også kunne være en mulighed som hjælp til foreningen. 
Det blev oplyst at foreningen har en værktøjskasse til formålet. 
 
Lene foreslog at, der kunne laves en Telefonliste over hjælpere, som ønskede at give 
en hånd med både store og små gøremål. Det ville være en stor hjælp, at der blev 
lavet et system til dette. Lene ville gerne være behjælpelig med dette.  
Det blev også oplyst, at der ikke bliver bagt morgenbrød i hverdagene hen over 
sommeren, nøjagtig som sidste år. Det er stadig muligt at man kan købe brød til selv 
at bage. 
Der blev rettet en stor tak til Leif for sin indsats i bestyrelsen. 
Der var et fremmøde på 31 personer, som deltog i generalforsamling samt vores 2 
revisorer fra Deloitte. 
 
Andelsforeningen var vært med sandwichbolle og en øl eller vand til forsamlingen. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 13.00 
 
Askø den 26. april 2013, referent Marianne Thomsen. 
 
Dirigent:      Formand: 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Erik Frydendal     Peter Larsen 


