Referat af generalforsamling 2021
i Brugsforeningen Gl. Rye
Generalforsamlingen blev afholdt den 22. april kl. 19.30 via Zoom.
Referent: Martin Krogstrup Nielsen, bestyrelsesmedlem

Referat:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
a. Det indstilles at Bente Strager
b. Det konstateres at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt
c. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til vedtægtere
2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
a. Martin Rud præsenterede bestyrelsens beretning herunder særligt
i.
Status for foreningen
ii.
Hvorfor vi er “Byens egen butik”
iii.
Fremtiden for butikken
b. Der blev spurgt til femårsplanen og om foreningen kan få indsigt i denne?
i.
Svar: Vi har ikke en konkret plan endnu.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om årets
resultatdisponering
a. Henrik præsenterede årsberetning herunder særligt:
i.
Regnskabet anses af bestyrelsen som værende yderst tilfredsstillende
ii.
Konsekvenser af COVID-19, som har haft positiv effekt på omsætning vækst
på 15% ifht til. 2020
iii.
Salgsavancen blev 31,82% hvilket er 4 procentpoint over
landsgennemsnittet
iv.
Årets resultat blev 118 KKR
v.
Koncernbidraget har været større end i 2019. Det skyldes primært at COOP
laver store investeringer i IT og digitalisering.
vi.
Se det fulde regnskab i præsentationen
b. Der blev spurgt til, hvordan vi får bedre fat i dem der bor i byen, men aldrig eller kun
i begrænset omfang handler i butikken ud
i.
Vores koncept som lægger meget vægt på økologi og et spændende
sortiment end på lav pris. Det er vi ret sikre på afholder nogen for at komme i
butikken. Det kan være svært da vi ikke er gode på pris ifht. til
lavprisbutikkerne.
c. Kan man forestille sig at man på et tidspunkt holder markedsdag sensommer/forår.
i.
Vi takker for forslaget og tager det med i det videre arbejde i bestyrelsen
d. Regnskabet blev godkendt
4. Forslag fra bestyrelsen
a. Der er ingen forslag fra bestyrelsen
b. Der er ingen indkomne forslag
5. Indkomne forslag
a. Der er ingen indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
a. På valg som bestyrelsesmedlemmer:
i.
Søren Berg Glasius (modtager genvalg)
● Søren Berg Glasius blev genvalgt til bestyrelsen
ii.
Stig Autzen (modtager ikke genvalg)

iii.

Annette Egelund Kristensen stiller op som kandidat
● Annette Egelund Kristensen blev valgt til bestyrelsen
b. På valg som suppleanter
i.
Anna Poulsen (modtager genvalg)
● Anna Poulsen er genvalgt som suppleant for en et årig periode
ii.
Annette Egelund Kristensen (modtager ikke genvalg)
iii.
Flemming Midtgaard stiller op til valg
● Flemming Midtgaard er valgt som suppleant for en et årig periode
7. Eventuelt

