
Referat fra generalforsamlingen i Andelsforeningen Askø Købmandshandel d. 26-4-2014

 Sted: Askø gl. skole.
 Antal: 31 inkl. 2 fuldmagter 

     Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
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 
11.     Evt.

*******************************************
Efter en kort velkomst af den konstituerede formand Lone Skov Madsen (LSM) gik man over til 
behandling af dagsordenen. Der ville blive en pause i behandlingen ca. kl.12, hvor man kunne indtage en
sandwich og lidt at drikke.

ad.1-Valg af dirigent
Erik Frydendal blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt.
Herefter blev Finn Bye Andersen valgt som referent samt 2 stemmetællere.

ad.2-Bestyrelsens beretning
Formanden fik ordet til beretningen, som ikke blev oplæst, da den var udsendt i forvejen. LSM nævnte 
dog enkelte highlights som lister over andelshavere med adresser, Turismedagen d. 28. juni, T-shirts til 
børn, afholdte fester i årets løb.
LSM takkede specielt de mange ildsjæle, der hjalp til i forretningen, og roste Arne S. Andersen for sit 
store engagement og nævnte savnet af Inger-Lise de næste mange uger pga. et uheld. Håbede på, at 
Anette Larsen snart kunne støtte og hjælpe til i butikken.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt. 

ad.3-Kassererens aflæggelse af regnskab.
I fravær af Inger-Lise gennemgik LSM regnskabet.
Efter gennemgangen af resultatopgørelsen, som viste et overskud på 53.846 kr., betegnede LSM året som
et godt år med en god omsætning. - Enkelte poster som småanskaffelser, driftsforsikringer, 
medhjælperassistance samt anden økonomisk assistance på regnskabet blev forklaret af LSM.
Et spørgsmål fra Andreas, Konemadevej 29 (Kmv29) til forsikring/ansvar blev uddybet. Forsikringen er 
nødvendig, også når man benytter frivillig arbejdskraft, hvis man under arbejdets udførelse kommer til 
skade.  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

ad.4-Budget
LSM gennemgik budgetopbygningen for det kommende år. Stort set var alle tal i skemaet reguleret med 
inflationsprocenten på 1.05.
Købmandsforeningen har nu købt den bil, der bliver hentet varer med. Denne bil må kun benyttes til  
brug for foreningen såsom til vareafhentning. Der skal føres logbog for bilen, og føreren skal være 
godkendt.
LSM nævte udgifter til hygiejnekurser samt lønnet rengøringshjælp.
Birgit Klausen fra (AS131) spurgte om ikke det ville være svært at holde med kortere åbningtider. 
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Birgit kunne ønske, at åbningstiden blev rykket frem til kl. 11.00. Derved kunne omsætningen  øges 
yderligere. Nævnte, at navnesedler for de personer, der yder hjælp i forretningen, ville være med til at 
skabe større synlighed for andre handlende.
Arnes (AS77) kommentar til dette var, at det er antallet af frivillige, der er afgørende for ændrede 
åbningstider.
Elly fra (AS135) roste det gode overblik i budgettet.
Jørn Egvang (AS54) syntes, at det var en god ide med navneskilte, og ville tage ideen op.
Med hensyn til medhjælp i forretningen blev der givet udtryk for, at man også kunne kontakte 
købmanden via telefon eller e-mail. 
Anni Sørensen (Kmv15) mente, at oplysninger om købmandshandel på Askø også kunne annonceres i 
sejlerblade. Finn svarede, at vi i sejlklubben på hjemmesiden havde links til bl.a købmanden.
Der var stor interesse for at synliggøre Askø Købmandshandel blandt medlemmerne i form af badges, T-
Shirts til frivillige, layouts om og ved købmanden vedrørende frivillig arbejdskraft samt besked til 
turistbureau om m.a,
Andreas Nielsen (Kmv 29) slog på ændrede åbningstider fra 12.00 og tilbød at hente varer.
Efter disse indlæg fortsatte generalforsamlingen med budgetbehandlingen.
Budgettet blev sat under afstemning og blev enstemmigt godkendt.

ad.5-Rettidigt indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Forlagene var udsendt med 1 dags forsinkelse, hvorfor dirigenten bad generalforsamlingen om at 
godkende behandlingen af de af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. - 
Dirigentens anmodning blev vedtaget, hvorefter man gik over til selve behandlingen af forslagene.
 
De gamle vedtægter anvendes ved behandlingen, hvilket vil sige, at 2/3 af andelshaverne skal godkende 
forslagene. Da der ikke er 2/3 til stede, skal forslagene efterfølgende godkendes på en ekstraordinær 
generalforsamling. Se §11.

LSM redegjorde for formålet med ændringerne, idet de gamle regler ikke var særlig smidige.
Ændringen til §12 var efter opfordring fra ekstern revisor begrundet i, at man overfor skattevæsenet 
kunne påberåbe sig skattefrihed.
Ændringen i §11, mente bestyrelsen, var for omstændelig og tung at arbejde med ved fremtidige 
ændringer.
Ændringen til §10 er igen for at smidiggøre en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Denne ændring er den egentlige årsag til formandsskiftet, idet formanden efter de gamle regler kan 
blokere indkaldelse..

Efter denne redegørelse spurgte dirigenten, om forsamlingen ønskede forslagene behandlet enkeltvis 
eller som et hele. Generalforsamlingen ønskede forslagene behandlet enkeltvis.
 
§12- Efter en god diskussion blandt medlemmerne med flere indlæg blev den oprindelige formulering af 
§12  andet afsnit, ændret til følgende: Beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue og til 
hvilken forening og eller velgørende sag til gavn for Askø-Lilleø skal gå til, træffes i forbindelse med 
ophør af andelsforeningen Askø Købmandshandel.
§12 blev enstemmigt vedtaget.

§11- Under en livlig debat blev §11 behandlet, idet der var flere forslag til ændring af formulering.
Generalforsamlingen ønskede at bibeholde §11 dog med en lille ændring i sidste sætning, at forslag kan 
vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmer ved ekstraordinær generalforsamling.
Forslagsændringen blev vedtaget med 29 stemmer, 1 undlod at stemme,1 havde forladt mødet.

§10- Dirigenten forklarede, at i det nye forslag skal formanden opfattes som medlem alene.
Efter behandlingen kom forslaget til at lyde: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 4 
bestyrelsesmedlemmer eller 20 andelshavere skriftligt begærer ønske herom. Indkaldelsen sker skriftligt 
pr.brev eller på e-mail af bestyrelsens sekretær.
§10 blev vedtaget med 30 stemmer.

§8- LSM begrundede ændringsforslaget. Under debatten blev generalforsamlingen opmærksom på, at 
ændringen i §8 var i modstrid med §7.
Bestyrelsen valgte herefter at trække forslaget. 
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ad.6-Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Formanden: Lone Skov Madsen (AS 163) blev valgt med akklamation for 1 år

Kasserer: Inger-Lise Pedersen (AS 238) blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Arne S. Andersen (AS77) blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Birgit Klausen (AS131) blev valgt 
Bestyrelsesmedlem: Maria Kongsgård (AS118) blev valgt efter indstilling fra bestyrelsen.

ad.7-Valg af bestyrelsessuppleant
Blandt de fremmødte medlemmer blev Lene Nilsson (AS249) valgt.

ad.8-Valg af revisor 
Erik Frydendal (AS243) blev genvalgt som intern revisor

ad.9-Valg af revisorsuppleanter
Knud-Erik (AS146) blev genvalgt som revisorsuppleant.

ad.10-Hvem vil hjælpe med at drive forretningen ?
Fra Lone-Grunnet (AS160) og Birgit (AS131) lød kraftige opfordringer til at hjælpe til i forretningen. 
Købmandsforretningen er vores allesammens livsnerve. - Andreas så gerne, at der var 2 personer til 
betjeningen i forretningen.  

ad.11-Evt.
LSM fortalte om nye tiltag ved købmandsbutikken. Støjdæmpning i cafeen, fryser der skal flyttes til 
”bageriet” og solceller på taget. Pengene til disse forbedringer tilvejebringes bl.a. ved at søge midler fra 
fonde.

Andreas (Kmv29) spurgte, om det ikke var muligt at åbne cafeen igen som i det første år, eller om den 
kunne lejes ud. 
LSM forklarede, at der ikke var frivillige nok til betjening af cafeen, samt at hele købmandsbygningen er
lejet af andelsforeningen. I det omfang, det var muligt, blev der lavet kaffe til besøgende.
Maria (AS118) foreslog en grill ved købmanden i week-enden ?

Astrid Gosmer (Øhv22) udtrykte sin tak til bestyrelsen for det store arbejde, der var gjort.

Flyers i postkassen med opråb om medhjælp blev foreslået.

Andreas (Kmv 29) foreslog en pølsevogn ved havnen som konkurrencemoment til købmandenbutikken. 
Her udspandt der sig en diskussion om rentabilitet og lønnet arbejdskraft m.m.

Det blev oplyst, at afgående bestyrelsesmedlem Lone Grunnet-Lauridsen (AS 160) på festen i aften vil 
blive fremhævet for sin store indsats for Askø Købmandshandels liv og virke. 

Efter disse lidt spredte bemærkninger afsluttede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede ca. kl. 13.20

Referent: Finn Bye Andersen. Dirigent: Erik Frydendal.
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