Hjortdal Købmand amba
Ordinær generalforsamling torsdag d. 20.8.2020

1. Gert Stokborg Jensen blev valgt som dirigent, Lotte Kornum Aagaard blev valgt som
referent, Søren Nielsen og Arne Bilgram blev valgt som stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport fra Palle L Nielsen. Der er blevet udleveret revideret
årsrapport til de fremmødte andelshavere.
- spørgsmål fra andelshaver: hvorfor har vi valgt at få ”momskredit”, når omsætning går
fremad? - - Svar: For at sikre os mod en evt. dårlig omsætning i sommeren 2020, vi vidste
ikke på daværende tidspunkt, hvordan sommeren blev rent omsætningsmæssigt.
4. Forelæggelse af budget: der er budgetteret med omsætning på 4 mill. Og en dækningsgrad
på 29% (lige pt. er dækningsgraden på 31%). Der er lavet overslag for 2021, 22 og 23,
således at dækningsgraden øges pr. år med 1% (ca. 250.000 kr/år). Det er kun ud fra en drift
af købmand i amba regi.
- spørgsmål fra andelshaver: hvorfor siger I nej til udlevering af nøgler til sommerhuse?
- svar: Pga konkurrence ift Inga Hestkjær valgte bestyrelsen ikke at gå videre med den
mulighed. Der er forslag om at tage en snak med Inga ang. hendes holdning til at udlevere
nøgler. Alle andelshavere opfordres til at komme med ideer til nye indtægtsmuligheder hos
købmanden.
- spørgsmål fra andelshaver: er der indlagt i budgettet investeringer i butikken, f.eks. nyt
kasseapperat
svar: ja der er sat penge af til ”forsigtige” investeringer, dog ikke store.
5. behandling af rettidigt indkomne forslag:
- der er ikke indkommet forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Lige pt. en bestyrelse på 5 medlemmer – Palle Nielsen, Søren Rødbro, Mariette
Langbak, Lotte Kornum Aagaard og Henrik Beith.
Palle, Søren, Mariette er ikke på valg.
Henrik og Lotte er på valg, de genopstiller begge.
Bestyrelsen indstiller derudover Christian Holmgren.
Alle opstillede vælges til bestyrelsen:
Christian er valgt for 2 år
Henrik er valgt for 2 år
Lotte er valgt for 1 år.
7. valg af suppleanter:
- Eigil Poulsen er foreslået og valgt som suppleant.
8. valg af revisor
- bestyrelsen foreslår Beierholm, det er vedtaget.

9. Evt.
Kommentarer fra fremmødte andelshavere:
- forslag om at luge foran butikken
- ros til at der er kommet styr på økonomien
- forslag om at alle andelshavere har en årlig arbejdsdag
- ros til personalet og butikken.
- ros til bestyrelsen for det store stykke arbejde de udfører.
Information fra aftenens dirigent omkring vedtægterne i forhold til fremtidige planer
for købmanden:
- i det øjeblik bestyrelsen ændrer retning fra at drive købmand / socialøkonomisk
virksomhed kræver det en ekstraordinær generalforsamling, da det kræver en
vedtægtsændring, hvis bestyrelsen ønsker at ændre kerneydelsen.
Kommentarer fra andelshavere:
- der spørges ind til fremtidsplaner for de nye ejere, hvad er deres planer?
- der skal ske noget, nu da vi ikke har den socialøkonomiske virksomhed mere, der må gerne
ske noget nyt og noget andet ved siden af den købmand vi har lige pt.
- den generelle holdning blandt fremmødte andelshavere er at det er vigtigst at vi har en
købmand (og alle er rigtig glade for den nuværende) og at der gerne må ske noget andet i
den resterende del af bygningen.
Åbent landsby i år? Bestyrelsen, frivillige står for arrangementet? Annette har brug for
hjælp til at stable det på benene. Søndag i uge 41. Vær obs på bæredygtighedsfestival i uge
42. Annette foreslår at smagsprøver uddeles i den gamle SØV-del.
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