
 
 

Referat fra generalforsamlingen i Andelsforeningen Askø 

Købmandshandel d. 25. april 2015 

 
Sted: Askø gl. skole. 
Antal stemmeberettigede:  33 inkl. 5 fuldmagter 

 

Efter en kort velkomst ved formand Lone Skov Madsen om at Danmark er velkendt for deres 

andelsforeninger, gik generalforsamlingen i gang. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

Dirigent: Erik Frydendal  

Referent: Marianne Pilhøj Thomsen 

Stemmetællere: Jørgen Gosmer – Arne Sløk Andersen 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen blev sat på Askø 

Købmandshandels hjemmeside den 26. marts 2015, samt ophængt diverse steder på øen og 

havde modtaget den pr. mail den 25. marts 2015. Hermed var forsamlingen enige i, at 

generalforsamlingen var lovligt varslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sat på Askø Købmandshandels hjemmeside den 

26. marts 2015, samt ophængt diverse steder på øen.  

 

Vi har haft nedgang i omsætningen – og løbet stærkere end vi plejer. Hvad er det vi gør, 

som ikke er godt nok? Hvis der er der nogen, der har de gyldne ord, så hører vi meget 

gerne herom? 

Ved en sammenligning med en periode i 2013 og 2014 – har der vist sig en forskel i 

omsætningen på kr. 47.000 og vi forstår ikke, hvad der kan være årsag til dette. 

 

Lone Margrethe Hansen - Der er nedgang alle steder – måske åbningstiderne er ændret!  

 

Andreas - Jeg tilbød at køre over at handle og gjorde det nogle gange, men pludselig var jeg 

sat fra bestillingen! Lone er for hård er der mange der siger, du kan finde på at sætte folk i 

gang med at gøre rent. Man skal behandle folk på en anden måde. 

 

http://askoe-koebmand.dk/


IP - Der har ikke været nedgang i åbningstider fra 2013 til 2014 i hvert fald ikke ved 

højtider og i sommeren. 

 

Bent Hansen – omsætning er ikke så vigtig, men hvor meget påvirker det driftsresultatet? 

Hvis vi får underskud berører det så egenkapitalen? Det er bundlinjen der er vigtigst. 

 

Tage Mikkelsen – har været på øen i 42 år i huset ved gadekæret. Vi har oplevet mange 

købmænd, men aldrig så fint vareudbud, som der er i butikken nu. Vareudvalget er meget 

tilfredsstillende. Meget fin service. På grund af vores alder kan vi ikke tilbyde hjælp, men 

børnebørn har hjulpet med at læsse varer af.  

 

Lene Nielsson – jeg mener, at vi skal have lidt på bundlinjen til at bruge til at skifte en 

fryser. 

 

Jørgen Gosmer – det er os (butiksforeningen) som udskifter fryseren - Jørgen vil give Tage 

ret i, at vi har et rigtig flot sortiment. Stor tak til den frivillighed. Det er meget vitalt for øen, 

at vi har denne butik. 

 

Dirigenten rundede snakken af med at give en opfordring til at hjælpe til i butikken. 

 

Lone Skov Madsen fortsatte herefter sin mundtlige beretning. 

Der er kommet ny hjemmeside med samme udformning som AGF og andre foreninger på 

øen, det giver synergi at man kan se en sammenhæng i hjemmesiderne. 

 

Der har været afholdt Turismedag på Askø, hvor der var meget stor opbakning fra alle, 

men programmet var virkelig også stort. For købmanden var det en givtig dag – der var en 

bod nede ved havnen, hvor der blev smurt sandwich.  Igen i år er der Turismedag, så 

derfor er der en opfordring til at støtte op om denne. I år er det den 27. juni – der vil helt 

sikkert blive brug for en masse hænder.  

 

Der blev for 3. gang afholdt AppleFlower festival på Lilleø. Der blev desværre oplevet en 

del kaos ved afrejse fra øen. Men Lone mener, at det kan give os en meromsætning i 

købmandsbutikken, da man kunne sætte en isbod op og sælge is og vand ved havnen. 

 

Grisefesten som er blevet en tradition, vil vi bestræbe os på at den afholdes igen i år – den 

første weekend i august måned.  

 

Overdragelsen af bilen fra Inger-Lise til købmandsbutikken, gik desværre ikke, som vi 

ellers lovede på sidste års generalforsamling. Det var på grund af forsikringsselskabet 

Codan som ville have kr. 16.000 for at ansvarsforsikre den. Derfor lod vi den blive i Inger-

Lises navn og fortsatte med at betale kørepenge. Vi har fornylig modtaget et nyt tilbud fra 

Codan, som nu vil ansvarsforsikre den for kr. 5.000 i stedet for. 



 

Kreditgivning under pkt. 7 – vi ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamlingen i forhold 

til denne kreditgivning. 

 

Herefter blev beretningen sat til afstemning og blev godkendt med klapsalver. 

 

 

3. Kassererens aflæggelse af regnskab. 

Inger-Lise, startede med at sige tak for de rosende ord – det er benzinen til, at vi kan køre 

videre. 

 

Der har været et mindre overskud i år, end sidste år. Der er flere forklaringer på dette. 

Der er blandt andet blevet installeret alarm. Grisefest gav et meget mindre overskud end 

tidligere år, det blev konstateret at der var nogle, som selv tog drikkevarer med hjemmefra. 

Det vil man ikke tolerere med dette års grisefest. 

Så har vi også haft udgifter til den nye hjemmeside. 

Kassereren mener, at vi er godt konsolideret da, vi har aktiver for kr. 268.827. 

Vi har i år gjort brug af et firma til at tage sig af rengøringen, og som alle ved, så koster det 

penge at have professionel rengøring. 

Installeret tyverialarm 

El, vand og varme er endnu ikke faldet – det håber vi sker til næste år.  

Til afregning af kørsel i IPs bil er der benyttet Statens høje takst kr. 3,72 kørsel. Bestyrelsen 

mente at IP skulle have mere for at køre, da det trak ud med overdragelsen af bilen. Men 

dette viste sig ikke at være muligt ifølge lovgivningen, da IP så ville blive beskattet af hele 

sin kørselsgodtgørelsen. Derfor har der været en mellemregning imellem IP og 

købmandsforeningen. Dette er beskrevet i Pkt. 7 – kr. 2843,00. 

IP forklarede at teksten i regnskabet IT-udstyr, var ikke IT-udstyr som var indkøbt, men 

det er udgifterne til hjemmeside og alarm. 

Annette spurgte ind til, om vi har kunder som skylder os kr. 14.840,00 – her kom Arne Sløk 

Andersen IP til hjælp, da det er de ”faste konto” kunder – så som færgen, beboerforening, 

menighedsrådet osv. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

4. Budget 

IP – havde glemt at medbringe budgettet på papir. Derfor blev det gennemgået mundtligt. 

Vi forventer det samme som sidste år i forhold til omsætning og indtjening. Til gengæld 

håber vi, at vi får en mindre udgift til strøm. Det er lidt af en jungle at få tilsluttet 

solcellerne i den rigtige afregningsmodel. Askø købmandshandel fik det overdraget af 

Butiksforeningen. IP har forsøgt, at få rådgivning til hvilken gruppe vi skulle være tilmeldt. 

Denne rådgivning havde fortalt, at vi skulle være i gruppe 5. Der er desværre sket en 

forkert rådgivning, så vi har ikke fået den gevinst, som vi havde forventet.  



Vi kan måske med lidt held, få afregning med tilbagevirkende kraft. Vi har været tilmeldt i 

den gruppe, hvor man forærer strømmen gratis til ledningsnettet, hvis man ikke bruger 

strømmen med det samme. 

Jørgen Gosmer kunne fortælle at man havde vurderet, at vores anlæg ca. ville producere ca. 

7000 kg. Watt. Det vil være ca. 1 til 4 fjerdele af vores strømforbrug. Jørgen vil hjælpe med 

til at få styr på dette fremadrettet sammen med IP. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

5. Rettidigt indkomne forslag. 

Ingen modtagne forslag. 

 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden startede med at sige, at i materialet der er udsendt, skriver vi, at Lone Skov 

Madsen genopstiller, men på grund af nyt arbejde med meget stort forventet engagement 

ser Lone desværre ikke mulighed for at genopstille. 

Vi skal have valgt en formand og bestyrelsen peger på Birgit Klausen. Dirigenten spurgte 

forsamlingen, om der var andre som ønskede at stille op til formandsposten. Det var der 

ikke, så Birgit blev valgt med applaus.  

 

Inger-Lise ønsker ikke, at være både daglig leder og også kasserer og derfor ønsker hun at 

fratræde denne post. Bestyrelsen har indstillet Lene Nielsson. Lene indstilles til at være 

kasserer for 1 år, da kasserer posten løber i et år mere.  

Lene Nielsson har arbejdet med økonomi i mange år og været leder i Fona. 

 

I materialet er der også skrevet, at Marianne Pilhøj Thomsen genopstiller, men har måtte 

sande, at med det arbejdspres der er på hendes arbejde, har hun valgt at fratræde posten 

som bestyrelsesmedlem. Derfor skal der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, da Jørn 

Egvang heller ikke ønsker at genopstille. 

 

Bestyrelsens forslag er Anker Madsen og Claus Nordstrøm begge for 2 år, og begge blev 

valgt med applaus fra forsamlingen.  

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

Margrethe Jensen, som ikke var tilstede – blev valgt for 1 år 

Lone Guldberg – blev valgt for 2 år  

 

8. Valg af revisor. 

Bestyrelsens forslag er Erik Frydendal – som blev genvalgt ligeledes med applaus. 

 

9. Valg af revisorsuppleanter. 

Knud Erik Jensen som ikke var tilstede - modtager genvalg og blev valgt. 

 



10. Hvem vil hjælpe med at drive forretningen? 

Lone Skov Madsen lagde ud med at sige, at hun er villig til at hjælpe med de store 

arrangementer, så som grisefest og Turismedagen. 

 

Lene Nielsson vil ligeledes gerne hjælpe til i butikken samtidig med at passe bogføringen. 

 

Anker Madsen vil gerne hjælpe mere til nu, hvor han har muligheden for dette. 

 

Jon vil gerne hjælpe til med at køre pap. 

 

Lone Guldberg spurgte ind til, om det vil være muligt at lægge en kalender på 

hjemmesiden i forhold til, hvornår der var behov for hjælp? 

IP svarede, at det vil være godt at sende en mail eller en SMS til IP.  

  

Birgit Klausen nævnte, at det var bedst at man henvendte sig i butikken, fremfor at den 

daglige leder skulle ringe rundt og bede om hjælp. 

 

Opfordring fra Lisa Muldvad til kalender på hjemmesiden. 

IP svarede at hun ikke kan overskue, om det kan fungere. Igen opfordrede IP til, at man 

sendte hende en mail, en SMS eller kort og godt ringede til IP. 

Lone Skov Madsen konstaterede, at hvis vi skulle prøve dette med en kalender på 

hjemmesiden, var det bedre, at vi skriver, hvornår vi har behov for hjælp, fremfor hvornår 

vi ikke har. 

IP tilføjede, at det er tit og ofte med dags varsel, at vi mangler folk. Derfor kan det være 

svært at ajourføre en sådan kalender. 

 

11. Eventuelt. 

IP startede med at læse en tekst op, som er en opfordring til alle kunder om, at man kunne 

hjælpe de mange frivillige som står i butikken, hvis man som kunde ser en vare, som er 

gået i dato, at man så medbringer disse til kasselinjen, hvor man – hvis man ønsker det – 

får varen gratis. Denne opfordring er på grund af, at det kan smutte for os alle, at der er 

varer som er gået på dato – vi beklager meget, at det sker, men vi er kun frivillige alle 

sammen og der er mange øvrige opgaver, som skal løses, foruden det, at se på datoer.  

Som dirigenten opfordrede til, så burde vi faktisk tage den ældste vare først som kunde…! 

 

Herefter gik snakken over til emnet, - som tidligere har været nævnt, - ville blive behandlet 

under eventuelt.  

 

Formanden ønskede en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om, hvordan bestyrelsen 

fremadrettet skal behandle ”kreditgivning” i Askø købmandshandel. 

Bestyrelsen har indbyrdes været meget uenige i forhold til, om der skal gives kredit eller 

ikke! til alle eller kun andelshavere og hvis der skulle gives kredit, hvor meget er så 



maksimum! Derfor blev det besluttet i bestyrelsen, at man ønskede en tilkendegivelse her 

på generalforsamlingen, som er øverste myndighed.  

 

Der har været eksempler på krænkende adfærd over for frivillige, som stod bag disken og 

dermed, er der også blandet følelser med ind i emnet, om der skal gives kredit!  

Man skal også medtænke, hvem der skal inddrive kreditten? 

Hvor meget kan der gives i kredit? 

Hvor længe må man få kredit? 

Der er mange spørgsmål, som skal bringes med i denne behandling af emnet.  

Vi ved til gengæld også, at på en ø som Askø, skal der være højt til loftet, og at vi tror på 

hinanden. 

 

Dirigenten spurgte indtil, om vi har tabt penge på den måde som kreditgivning tidligere 

har været anvendt.  

Arne Sløk Andersen kunne oplyse, at der er tabt Kr. 7,00 og kr. 217,00 samt et beløb på ca. 

kr. 300,00 ved nedbrud på dankortterminalen. 

 

IP er utrolig ked af, at vi er kommet hertil. Ked af at man ikke kan give kredit. 

 

Janne - der er forskel på hvem som får kredit. Janne fortalte, at hun havde givet en norsk 

dame kredit på over kr. 500 og der gik to dage og så betalte hun. Problemet var, at hendes 

kort ikke duede i vores dankort automat. 

 

Lisa Mulvad mener, at der skal være mulighed for kredit, hun kan få kredit hos alle små 

blomsterhandlere ved hendes bopæl i København, og hvis vi ikke kan give kredit på Askø, 

er vi blevet meget ”fattige”. Men foreslog, at der skulle være retningslinjer for hvordan 

kreditten gives. 

 

Lone Guldberg foreslog ligeledes retningslinjer til hvordan kredit skulle behandles. 

 

Andreas mente, at man kan få kredit indtil man misbruger den. Det vil sige, hvis man ikke 

betaler til den første – så har man misbrugt den. 

 

Per Skov Madsen - at man betaler sin kredit inden man shopper videre.  

 

Birgit Klausen vil gerne kunne købe en is til sine venner og mener at det vil give øget 

omsætning, hvis vi giver kredit.  

 

Lone Skov Madsen - vi har et økonomisk ansvar over for andelshaverne og derfor er vi 

nødt til at have en politik som udstikkes og hænges op i butikken. 

 



Bent Hansen - ønsker at der skal stå i en sådan politik, hvor lang skal kreditten være og 

hvornår bliver den lukket. Samt, om det er kunder med tilknytning til øen eller om det også 

skal gælde turister. 

 

Ilse Sjørup - opfordre til at overlade det til den daglige bestyrer af butikken. 

 

Erik Frydendal – at man som udgangspunkt ikke giver kredit – for det kræver stor 

administration. Vi skal jo ikke alle stå hos købmanden og forlange kredit bare for at man 

kan få det. Erik ledte tankerne hen på skiltet som hang hos købmanden i hans barndom: 

”Ønsker du kredit – så spørg igen i morgen” 

 

Jørgen Gosmer - mener, at det op til den nye bestyrelse. 

 

Arne Sløk Andersen, - det er en snak der har kørt igennem de 2 sidste år i bestyrelsen og 

jeg er uenig i forhold til, hvordan man ser på kreditværdighed.  

Andreas - foreslog, at man kunne have en konto, på samme måde som man har i 

byggemarkeder 

 

Per Skov Madsen, - at give kredit skal ske under ordnede forhold, bestyrelsen skal stå inde 

for, at det ikke er personen bag disken, der skal tage ansvar for denne kredit eller ej. De 

skal ikke svines til. Det er bestyrelsen der skal stå til ansvar. 

 

Lisa Mulvad – det skal ikke være et tag selv bord. 

 

Andreas – kunder skal ikke svine den frivillige bag disken til, men den frivillige, der står i 

butikken, skal heller ikke svine kunderne til. 

 

Marianne Pilhøj Thomsen - beskrev en oplevelse, hvor en kunde havde henvendt sig i 

butikken for at få kredit og lige var kommet over med færgen med diverse varer. Marianne 

mente, at man måske brugte Askø Købmandshandel som en form for bank. 

 

Hertil kunne Andreas svare, da han kendte til episoden, at der var mennesker som 

”skraldede den” altså fandt varer i containerne, men det kunne være, at der ikke var den 

liter mælk, som man manglede og derfor måtte gå ind til købmanden og bede om kredit til 

det. 

 

Sally kommenterede, at skal der gives kredit, så skal det være med klare retningslinjer, så 

der ikke er tvivl for dem, som står bag kassen. 

  

IP beskrev hvordan proceduren i kassen var – bonnen bliver slået ud – og i 99,9% af 

tilfældene bliver varerne betalt til den næste første. Det har aldrig haft det store omfang. 

 



Per Skov Madsen sagde, at bestyrelsen kan gøre hvad de vil, for vi kan ikke beslutte noget 

under eventuelt 

 

Erik Frydendal – kommenterede at der havde været en god og saglige debat med mange 

gode input og kunne konstatere, at der er en overvejende holdning til, at der kan gives 

kredit, derfor blev opfordringen til bestyrelsen at: 

 

Der gives kredit i Askø Købmandshandel, men med klare retningslinjer: 

Det er op til bestyrelsen at udstikke og offentliggøre disse klare retningslinjer på 

hjemmesiden og i butikken.  

 

Birgit Klausen sluttede af med, at man er blevet enige om i bestyrelsen, at der ikke gives 

gaver ved udtrædelse af bestyrelsen, men alligevel blev der uddelt ”gavekort” til al det 

frivillige arbejde, som man ønskede at give købmandsbutikken. Det var de to fratrædende 

Lone Skov Madsen og Marianne Pilhøj Thomsen, som blev tildelt disse. Det må formodes, 

at Jørn Egvang, som også fratrådte ved denne generalforsamling, får sit efterfølgende. 

 

Erik Frydendal afsluttede med at sige tak til de afgående og tak til de nye 

bestyrelsesmedlemmer af Askø Købmandshandel, samt en tak for en god 

generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.15 

Herefter var der smurte brød til alle. 

 

Referent: Marianne Pilhøj Thomsen 

 

 

 

_________________                        ________________________________ 

Dato                           Dirigent Erik Frydendal 

 

 

 

 

_________________  ________________________________ 

Dato    Referent Marianne Pilhøj Thomsen 


