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Adgangskort til generalforsamling og tilmelding til spisning  
Husk tilmelding til fællesspisning og at få adgangskort til 
generalforsamlingen i Brugsen. 

Dagsorden 
  

1) Valg af ordstyrer 
2) Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner. 
3) Forelæggelse årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om 

disponering af årets resultat. 
4) Indkomne forslag fra bestyrelsen:  

o Ingen 
5) Indkomne forslag:  
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

o Lotte, Orla og Inge Merete er på valg. Lotte vil gerne stoppe. 
Orla og Inge Merete modtager genvalg 

7) Valg af suppleant.  
o Majbrit genopstiller som suppleant. 

8) Eventuelt 
  



 

2 
 

2022 var et skidt år, men 2023 tegner bedre  
Økonomi 
Vi kom ud af 2022 med et underskud på næsten 300.000 kr.  
Med stor hjælp fra COOP, statstilskud og normale energipriser 
balancerer prognosen for 2023.  
Men det er en klar forudsætning, at kunderne fortsat handler hos os. 
 
Da vi lagde budget i oktober, så det faktisk skidt ud for det 
kommende år ikke mindst pga. de meget høje energiudgifter, vi 
forventede på det tidspunkt. 
Heldigvis træder COOP til med en klækkelig rabat, for at få budgettet 
til at hænge sammen. Sammen med et fald i energipriserne og et 
forventet statstilskud, tror vi på et lille overskud i år. 
1.000 kr.  Prognose 2023 2022 2021 2020 2019 2018 

 Nettoomsætning                  8.370     7.945   8.060   8.417   8.197    8.498  

Personaleomkostninger 1.342 1.435 1.321 1.373 1.389 1.624 

 Årets resultat                       46       -296         71         21       -32      -282  

Personale/omsætning 16% 18% 16% 16% 17% 19% 

Feb 2023       
Tabel 1 I 2018 havde vi et underskud på 282.000 kr. I de mellemliggende år har økonomien 
balanceret, men i 2022 er den gal igen med et underskud på 296.000 kr. Prognosen for 2023 
viser, at det ikke er umuligt at få balance i økonomien igen. 
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Billeder fra tiden siden sidste generalforsamling 

 

Anders begyndt som 
uddeler 1. august 2022

Imponerende mange kom 
for at sige farvel til Morten 

og goddag til Anders

Den rare heks besøgte os til 
Halloween.

Næste halvdelen af taget er 
skiftet

Julemanden kom forbi med 
godter og der var gløgg og 

æbleskiver

Kristoffer er ny elev fra 1. 
marts 2022



 

4 
 

Planer for de kommende år 
Man skal kunne handle færdig i butikken 
Der skal være de dagligvarer, vi forventer på hylderne, så vi ikke skal 
køre andre steder hen. Det er et af de mål, Anders arbejder efter. 
Derfor har personalet taget fat på frugt og grønt, og de andre 
varegrupper følger efter. 
 

En god handel har to vindere 
Det er en fælles opgave at bevare vores butik -vi skal købe vores 
dagligvarer i Brugsen -og blive ved! 
Husk din nabo på at bruge Brugsen.  
 
Husk også at bestille havemøbler, cykler og isenkram gennem 
brugsen. Al omsætning er med til at sikre, at vi også kan handle 
lokalt næste år. 
 
Spar på energien, handl lokalt, det hjælper både dig og lokalområdet. 
 

Bestyrelsen  
 
 


