Generalforsamling i Fensmark Brugsforening
Mandag den 22. maj 2017 kl. 19.00 i Holmegaard Hallen, 4684
Holmegaard
Dagsorden:
Valg af ordstyrer og stemmetællere
Ordstyrer: Nils Byskov-Ottosen
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og dagsorden er udsendt korrekt.
Generalforsamlingen er beslutnings dygtige.
Stemmetællere: Kim Larsen og Jan Bolhøj
Referent: Anita Mastrup

Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
Forelæggelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering.

Jens Frederiksen forelagde beretning og fremtidsplaner. (Dokument vedhæftes
dette referat)
Hans forelagde regnskaber. (Dokument vedhæftes dette referat)
Glumsø er godt på vej.
Vallensved har det svært, men det er generelt for de små butikker.
Det går godt i Sorø og St. Heddinge.
I Fensmark har året været præget af ombygning og vi har fokus på fersk varer.
Jens orienterede om nye tiltag i Coop. Bla. har medlemmer fået mulighed for, at
bruge en App til deres køb i Coop.
Revisor har ingen bemærkninger til regnskab.
Spørgsmål fra medlemmer:
1

Medlem - Preben Larsen spurgte til Vipperød brugs – Hans svarede at det var en lille
post og derfor ikke nævnt, men at der var positiv drift og det gik godt deroppe.
Medlem Søren Borch - Hvad ligger der i eksterne omkostninger – Palle Olsen
svarede
Hugo Lund Jensen spørg til Posten – Postindtægten er ca kr. 200.000. Det er svært,
at få en god forretning ud af det.
Kirsten Dalgaard – spørg til Irma’s regnskab – vi har ikke kunnet få noget endeligt
regnskab
Jan Poulsen – Hvor meget er Vallensved omsætning faldet – svar 6%
Medlem efterlyste dagsordenen med kopi af medlems omdelte årsrapport.
Beretning blev taget til efterretning og regnskab godkendt.

Forslag fra bestyrelsen
Navn og organisationsform. Paragraf 1 pkt. 1 - Mulstrup Vinimport skal udgå. Ind
kommer følgende bi navne, Fensmark Butikscenter, Glumsø brugsforening,
Vallensved brugsforening.
Formål. Paragraf pkt. 2 - Foreningens formål pkt. 2 vil vi gerne have slettet den del
hvor der står ”og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem Coop Danmark A/S” –
og under pkt. 4 tilføjet ”Brugsforeningen kan efter bestyrelsens beslutning erhverve
og drive ejendomme, foretage investeringer eller udøve aktiviteter, som er med til
at udvikle de lokalområder, hvori brugsforeningen driver sin virksomhed.
Aktiviteterne kan drives i selskabsform. ”

Bestyrelsen ønsker mandat til at udvikle og evt. ændrer vores tilhørsforhold til Coop

Spørgsmål fra medlem – Peder Saas – vil I privatisering eller sælge? Jens svarer nej.
Nils Byskov-Ottosen – Vi i bestyrelsen har ikke mandant til at sælge.
Michael Juhl forelægger de udfordringer vi har med Coop og forklarer hvorfor vi
ønsker mandat til at kunne udvikle og evt. ændrer vores tilhørsforhold til Coop.
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Peder Saas – Hvad har I gjort for, at fortælle Coop omkring de ting i utilfredse med.
Hans svarer, at han gennem sit medlemskab i kæderådet, har forsøgt at fortælle de
ting, som Fensmark Brugsforening synes er problematiske i Coop.
Vedtægts ændring fremlægges til godkendelse

Vedtægts ændringer vedtaget.
Mandat som foreslået, blev vedtaget.

Fremlæggelse af beslutning om øgt selvstændighed til godkendelse
Vedtaget.

Indkomne forslag (fra medlemmer)
Ingen forslag modtaget

Valg af bestyrelse:

På valg:
Anita Mastrup – modtager genvalg
Peter Bach Nielsen – modtager genvalg
Michael Juhl – modtager genvalg
Suppleant Birgit Kelberg

Alle blev genvalgt
Evt.
Intet
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