Generalforsamling i Fensmark Brugsforening
Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00

Dagsorden:
Valg af ordstyrer og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
Forelæggelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering.
Forslag fra bestyrelse.
A. Vedtægtsændring fremlægges til godkendelse
Indkomne forslag (fra medlemmer)
Valg til bestyrelse.
På valg:
Bjørn Bjerking - modtager genvalg
Jan Wengberg – modtager genvalg
Jens Frederiksen – modtager genvalg
Hans-Henning Schou – modtager ikke genvalg
Valg af suppleant:
På valg:

Birgit Kelberg – modtager genvalg

Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, samt medlemmer der ønsker, at opstille til valg i bestyrelsen, skal indsendes og
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Formand - Jens C. Frederiksen, Hasselvej 4, Fensmark, 4684 Holmegaard
mobil 4043 7476 – Mail: sus-jens@email.dk

Valg af ordstyrer og stemmetæller
Nils Byskov-Ottosen - ordstyrer
Erik Christiansen – stemmetæller
Jens Madsen - stemmetæller

Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
Formand Jens Frederiksen fremlagde beretning som vedhæftes dette referat.
Michael Juel supplerede Jens Frederiksen i forhold til hvorfor bestyrelsen har valgt Dagrofa som ny
samarbejdspartner i stedet for Coop.

Forelæggelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering.
Palle Olsen fremlagde årsrapport – årsrapport vedhæftes dette referat.
Poul Erik Sørensen kommenterede på omlægningen som har været turbulent, men Poul Erik synes
vi er kommet godt igennem og ser lyst på fremtiden.
Ansatte Jesper i Glumsø stiller spørgsmål til forskellen på udgifter til Dagrofa kontra Coop.
Jens svarer, at vi på nuværende ikke kan svare helt konkret på det.
Elis Borcher synes, det er et fantastisk personale, vi har i Fensmark Brugsforening, men undres
over hvorfor vi skal være en del af Meny.
Kenneth Petersen fra Dagrofa, som kommer fra Coop kom på talerstolen og forklarede hvad Meny
står for. En kæde der samarbejder med selvstændige dagligvarebutikker.

Forslag fra bestyrelsen.
Vedtægtsændringer fremlægges til godkendelse
Vedhæftes dette referat.
Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.

Indkommende forslag (fra medlemmer)
Ingen forslag.

På valg:
Bjørn Bjerking - genvalgt
Jan Wengberg - genvalgt
Jens Frederiksen - genvalgt
Hans-Henning Schou – ønsker ikke genvalg
Suppleant: Birgit Kelberg

Flere medlemmer ytrede utilfredshed med, at der ikke opstilles en ny i kandidat i stedet for HansHenning Schou.

Evt.
Intet

Referent: Anita Mastrup

