
 ANDELSFORENINGEN Askø Købmandshandel  
 

Generalforsamlingen lørdag d.15.08.2020 kl.11.00 
 

Punkt 1) 
Udsendt op til generalforsamlingen: Dagsorden for generalforsamlingen, 
bestyrelsens beretning 2019 og Andelsforeningen Askø 
Købmandshandel Årsrapport 2019. 
 

- Borde/stole opsat efter Corona-regler. 
- Dirigent: Ilse - Referent: Hanne 
- 44 stemmeberettigede  
- Generalforsamlingen er lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig 

(7.juli i Askø Nyt) 
- Sremmetællere: Annette(98) og Birgit(131) 

 
Punkt 2) 
Bestyrelsens beretning v/Ulla 
 
    -Beklager den 4 måneders forsinkelse. (grundet pandemien) 
   - Det er gået godt i 2019 - der har været udfordringer i butikken med 
henblik på frivillige, der har været mange kunder 
 

- Der har været besøg af diverse styrelser - der skal være 
medlemskab af Fødevarestyrelsen, da Købmanden ikke er en 
klub, men lukker mange ind. 

- Man kan søge midler ved Fødevarestyrelsen 
- Forsikringsstyrelsen - salg af medicin skal være godkendt og 

frivillige, der står i butikken, skal gennemgå et mindre kursus. 
derfor sælges der ikke længere håndkøbsmedicin. 

- Butiks Foreningen har givet et tilskud, huslejenedsættelse, på 
omkring 25.000,-. 

- Beretningen godkendes af fremmødte. 
 
Punkt 3) 
Kasserer og regnskab v/ Ulla 
 



- Resultatopgørelse for tiden 1.1.2019 - 31.12.2019 viser resultat på 
6857,- (mod -74.876,- pr.31.12.2018) 

- Dermed er der rettet op på underskuddet fra sidste år. 
- Købmands Bilen er slidt, den er nysynet, men der skal, inden for 

kort fremtid, en ny bil på banen. Der er forslag om at lade 
“bilkendere” rådgive omkring køb af ny bil 

- I det kommende budget fremskrives tal fra sidste år 
- Regnskabet godkendes 

 
Punkt 5) 
Ingen fremkomne forslag 
 
Punkt 6) 
Valg af bestyrelsen 
 
De nuværende medlemmer af bestyrelsen stiller op på betingelse af 
visse omstændigheder: De nyopstillede kandidater, og de som 
bestyrelsen peger på, bliver valgt ind. Betingelsen er accepteret af de 
fremmødte. 
 
Arne: genopstiller (men trækker sig som formand) 
Lene (Kasser): genopstiller 
 
Bestyrelsen august 2020 
Formand: Maria Michelle (1 år) 
Kasser: Lene (2 år) 
Alm. medlemmer: Annette Larsen (2 år), Hanne Kjær-Rasmussen (2 år), 
Arne (1 år), Charlotte Hald (1 år) 
Suppleanter: Michael C.R. Hansen (1 år) og Anders Guldmark (2 år) 
 
Punkt 7 & 8 
Revisor: Knud bliver siddende og Knud Erik valgt som suppleanter.  
 
Punkt 9  
Rikke -22 ny “elev” i butikken 
Martin - 68 tilbyder sin hjælp 
Anette Lindgrenn hjælper gerne 



Lone - 163 hjælper gerne med IT 
Marianne Thomsen -174 hjælper gerne 
Randi - 257 hjælper gerne i butikken 
 
Udtalt af fremmødte undervejs gennem dagsordenen, som skal 
tages videre til den nye bestyrelses arbejde. 
 

- Nye beboere/sommerhusejere på øen skal inddrages til overblik 
over, hvad der kan/skal bruges af ressourcer til at drive 
købmanden  

- Der er apoteker på øen (i.f. Martin -68) Han vil undersøge om der 
er en mulighed for en “kontakt” for at løse medicin-problematikken. 
Apotekeren hedder Tue og tlf. 51549588 

- Der er et samlet stort ønske om teknologisk adgang til et overblik 
over “frivillige/ledige” tider - også for at få et overblik over evt 
vagter når man alligevel er i sommerhuset 

- Der er en forespørgelse fra de ældre: om åbent 8.00-10.00 for 
friske rundstykker.  

- Ældre melder sig gerne til at bage tidligt morgen i ferier - gerne 
sommerferien 

- Arbejde frem mod et minimums åbningstider for et kalenderår. 
Efterfølgende kan man udvide åbningstiderne. 

- For akut lukning (i tilfælde af sygdom) er der stemning for at 
etablere et “i tilfælde af” hold. 

- Skolebørn kan evt. tjene penge til is, ved at bringe morgenbrød ud 
i skoleferien. Måske Mobilpay. Men, netværket i butikken er dårligt 
derfor problematisk. 

- Et onlinekursus fra fødevarestyrelsen (ca.350,-) derefter har man 
mulighed for at sælge sandwich og kaffe fra baglokalet. 

- Baglokalet ønskes åbent (åbne døre) på regnvejrsdage og kølige 
sommerdage kan det bruges til spil, sodavand sammen med 
forældre. 

- Forslag om et boks i butikken til nye forslag (forbedringer/tiltag) - 
så bestyrelsen kan arbejde videre med evt. forslag 

 
Birgit (tidligere formand -131) har hørt om sladder i krogene - det dræner 
og tager energi - tal pænt om Købmanden, hold andet for dig selv. 



Michael takker for et fantastisk år og det arbejde der lægges af alle 
frivillige. 
 
Bestyrelsen holder første møde søndag d.16.aug 2020 og beslutter her 
om de videre åbningstider for sensommeren. Specielt med henblik på 
søndagsåbent. 
 
 
 


