Referat af ordinær generalforsamling i Fanø Brugsforening
afholdt tirsdag den 26. april 2022

Generalforsamlingen blev afholdt i Fanø Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.

Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere

2.

Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner

3.

Forelæggelse af årsrapport, herunder meddelelse om anvendelse af årets
overskud.

4.

Forslag fra bestyrelsen

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af medlemmer til bestyrelse.

Pä valg er: Torben Tobiasen, Lene Gorzelak og Mille Ren~e Larsen (bestyrelsesmedlemmer)
På valg er: Martin Milter og Anja Hoppe(suppleanter)

7.

Eventuelt

1. Valg af ordstyrer , referent og stemmetællere
Formand Torben Tobiasen bød velkommen til de mange medlemmer, som havde valgt at
deltage i årets generalforsamling og orienterede om aftenens forløb, herunder om den
efterfølgende spisning. Formanden gjorde opmærksom på muligheden for at udfylde
højre side af det materiale, der var omdelt og anvendt til opdækningen. Via denne "slip"
- Som blev indsamlet sidst på mødet - kunne forslag, tips eller ideer formidles videre til
bestyrelsen. Bestyrelsen og medarbejderne i butikkerne kan i øvrigt altid kontaktes på
almindelig vis med henblik på at videreformidle evt. forslag eller andet. Fanø
Brugsforening er 100% ejet af medlemmerne med generalforsamlingen som øverste
myndighed. Formanden appellerede til at medlemmerne søger indflydelse.
Formanden foreslog advokat Michael Duelund som ordstyrer. Medlemmerne blev spurgt
om der var andre, som ønskede at stille op som ordstyrer. Det var ikke tilfældet og
Michael Duelund blev valgt som ordstyrer, og han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.
Joan Esbensen blev derefter valgt som referent.
Dirigenten meddelte, at stemmetællere ville blive valgt senere på generalforsamlingen,
såfremt der måtte opstå behov for disse.

2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
Formanden oplyste, at udviklingen i 2021 fortsatte i samme positive retning som de
foregående fire år. Det har været et travlt år afledt af coronapandemien og den deraf
øgede turisme på øen. Fanø Brugsforening satte omsætningsrekord. Årets resultat
afspejler dog ikke dette fuldt ud, da konkurrence og ændrede indkøbsmønstre har
påvirket bruttoavancen negativt, ligesom der har været afholdt store udgifter til
markering og fejring af foreningens 125ärs fodselsdag. En stor begivenhed som har givet
mange fordele og glade oplevelser for medlemmerne. Der har i 2021 også været
investeret strategisk i personalet. Formanden orienterede herom. Superbrugsen i Nordby
kom i "Klub 100" - en eksklusiv klub, der betegner superbrugser med en omsætning
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over 100 mio. kr. formanden lykønskede uddeler Bent Kruse Madsen med det resultat og
takkede også uddeler Lars Jessen, Dagli'Brugsen Sønderho for det flotte arbejde, der er
gjort der. Fanø Blomster har givet overskud for første gang!
Coop og SuperBrugsen har forbedret sig i de uvildige prisundersøgelser, der er foretaget
på dagligvareområdet i 2021. Det er positivt i en hverdag, hvor der er skarp priskrig på
dagligvarer. formanden appellerede til at endnu flere tilslutter sig og anvender CoopApp'en for derigennem at opnå de maksimale rabatter og fordele, bl.a. 1 % i
medlemsbonus (afløser det tidligere dividendebegreb) samt muligheden for at oprette en
Primekonto med yderligere fordele.
Det har været et travlt år for medarbejderne, som har håndteret store mængder af
varer. Desværre har medlemmerne også oplevet tomme hylder grundet flere
udfordringer (blandt andet coronapandemien og transportproblemer til søs). På den mere
positive side blev nævnt, at SuperBrugsen i de årlige kundeundersøgelser blev 7.bedst
blandt SuperBrugser i hele landet. Placeringen i distrikt Sydjylland og Fyn blev nr. 1. Det
er godt gået - og alle medarbejdere fik en stor tak for en stor indsats.
formanden omtalte også den foretagne årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvis
resultat var mere gennemsnitligt. Medarbejdertilfredshed er et fortsat fokusområde. AIie
har samarbejdet om kunde- og medarbejderundersøgelser i efteråret og foråret og der er
arbejdet med mål i de enkelte afdelinger. Med den gennemgåede proces forventes
resultatet at komme til at ligge over gennemsnittet fremover.
Også i bestyrelsen har året været travlt. Bestyrelsen har arbejdet med udarbejdelse af
strategi, visioner og ärshjul. Der er foretaget swot-analyse af styrker, svagheder,
muligheder og trusler og der er fundet en fælles holdning til dividende, Fanø Blomster og
discountbutik. Der er nedsat arbejdsgrupper, som har arbejdet mellem bestyrelsens
ordinære møder. formanden takkede hele bestyrelsen for det gode hold- og samarbejde.
AIie har deltaget. Der blev også rettet en stor tak til Bent Kruse Madsen for et godt
samarbejde med bestyrelsen, hvor mange er nye og hvor alle har skullet lære hinanden
at kende.

2022 forventes at blive et udfordrende år. Den øgede turisme og efterspørgsel ser
desværre ikke ud til at fortsætte. Der er krig og stigende priser; købekraften og
rådighedsbeløb er udhulet og forbrugerne reagerer herpå. Coops ledelse og Fanø
Brugsforening arbejder målrettet på at håndtere disse udfordringer. Formanden
afsluttede herefter sin beretning.
Der var et enkelt spørgsmål fra salen i relation til ikke afholdte mus-samtaler. Bent Kruse
Madsen kommenterede og redegjorde herfor.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Foreleggelse af årsrapport, herunder meddelelse om anvendelse af årets
resultat
Uddeler Bent Kruse Madsen gennemgik den udleverede årsrapport.
Der blev anmodet om evt. spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet. Der var ikke
spørgsmål fra forsamlingen.
rsrapporten blev herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen
Der er ikke indgået nogen forslag fra bestyrelsen, som valgte under dette punkt at
informere om arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper, hvis formål er at udbrede
kendskabet til andelstanken, at understøtte det gode liv, at sikre at medlemmerne får
det maksimale udbytte af medlemskabet, at arbejde for kontinuerligt at fastholde
medlemmerne og tiltrække nye medlemmer samt at sikre synligheden i medierne - de
sociale såvel som de trykte medier.

Martin Milter fortalte om profilgruppen, som har afholdt Primearrangementer, hvor der
blev fortalt om CoopApp'en, om Primefordelskontoen og de fordele et almindeligt
medlemskab indeholder. Det har også været muligt at få praktisk hjælp til CoopApp'en
på arrangementerne. Primefordelene blev gennemgået. Gruppen har stået for en større
annoncering i Fanø Posten med fokus på Primekontoen og hvor også bestyrelsen blev
præsenteret nærmere.
Anja Hoppe og Dorit Grumsen fortalte om aktivitetsgruppen og det arbejde, der gøres
der for bl.a. at møde medlemmerne under diverse aktiviteter og udbrede kendskabet til
foreningen. Gruppen står for onsdagsgåturene, hvor der hver onsdag året rundt
arrangeres gåture med brugsen i Nordby som mødested. Der arrangeres fællesspisninger
(som har været en stor succes, men som dog har været pauseret under pandemien).
Gruppen har som en del af fejringen af 125års-jubilæet stået for en vifte af
arrangementer, f.eks. en daglig begivenhed i hele november måned. Der har været
afholdt konkurrence ved OK-tanken og været afholdt foredrag om FDB-møbler.
November afsluttedes med en stor jubilæumsfest. Der har været afholdt andre
arrangementer for at styrke fællesskabet, fx blev der skabt mulighed for at se fodbold på
storskærm ved brugsen i Nordby, der har været afholdt vinfestival, vinsmagningsaften,
mulighed for at deltage i aktiviteter i forbindelse med Halloween etc.
Michael Jensen fortalte om arbejdet i sponsorgruppen. Der blev redegjort for indgivelse
af ansøgninger (hvordan og hvilke kriterier skal opfyldes) og behandlingen af disse. Der
er ansøgningsfrist to gange årligt hhv. 1/5 og 1/9. Ansøgningerne behandles nu i
arbejdsgruppen (tidligere i hele bestyrelsen) og som noget nyt har de to uddelere
mandat til at give sponsorater på op til 5.000 kr. uden at ansøge gruppen. Der er i 2021
uddelt 225.000 i sponsorater, bl.a. til Bussens Venner, Stafet for livet, Sønderho Havn,
Vesterland m.fl.
Formanden afrundede gruppernes fremlæggelser. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at
synliggøre, hvad det er Fanø Brugsforening kan og arbejde videre med at undersøge
strategiske investeringsmuligheder på øen.
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5. Indkomne forslag
Der var rettidigt indgået et spørgsmål samt to forslag.
Et medlem har forespurgt hvad det har kostet Fanø Brugsforening indtil nu at drive Fanø
Blomster, hvad bestyrelsens holdning er til det akkumulerede tab og hvad bestyrelsens
strategi er for blomsterbutikken. Medlemmet uddybede sit spørgsmål på
generalforsamlingen. Formanden svarede indledningsvist ved at præcisere, at det var en
medlemsbeslutning i sin tid at bevare en blomsterbutik på øen; formålet var ikke at tjene
på butikken som sådan. Men det har været dyrt at drive butikken, som har kørt med
underskud fra 2017-2020. Butikken har både uddelerens og bestyrelsens store
bevågenhed. I 2021 har blomsterbutikken dog givet overskud på den primære drift og
man har baseret på prognosen for 2022 en forventning om en forøget omsætning og et
overskud også fremover. Såfremt butikken mod forventning kommer ud af 2022 med et
underskud, er det tanken at foretage afstemning om fortsat drift på en kommende
generalforsamling. Formanden benyttede lejligheden til at takke den daglige leder og
personalet for en god og vedholdende indsats.
Fra salen blev der spurgt om mobilpay-ordningen ved Fanø Blomster (selvbetjening
udenfor almindelig åbningstid) fungerer tilfredsstillende. Spørgeren fandt ordningen rigtig
god! En anden spørger undrede sig over, at det igen er muligt at købe blomster i
Superbrugsen - man mente at al blomsterhandel var besluttet at skulle foregå i Fanø
Blomster. Uddeleren besvarede begge spørgsmål.
Der var indgået et forslag om at foreningen etablerer en discountbutik på øen, gerne tæt
på færgen. Formanden kommenterede på forslaget, som man fandt relevant. Dog finder
bestyrelsen at varerne fra Coop i stor udstrækning matcher diverse discountbutikkers
udvalg prismæssigt via mærket Xtra og 365-udvalget. Der er bl.a. derfor ikke aktuelle
planer om at etablere en discountbutik i foreningens regi, hvilket formanden redegjorde
nærmere for. Formanden benyttede lejligheden til at orientere om, at foreningen igen
har tilbudt kommunen at medfinansiere en uvildig detailhandelsundersøgelse.
Dirigenten satte følgende spørgsmål til afstemning via håndsoprækning: "Skal
bestyrelsen arbejde videre med etablering af en discountbutik i Nordby"? Tre medlemmer~

stemte for. Forslaget blev derfor ikke vedtaget.
Der var indgået yderligere et forslag om at bestyrelsen arbejder for at løfte opgaven med
at etablere en el-delebilsordning, gerne i samarbejde med lokale. Forslagsstilleren var til
stede i salen og uddybede sit forslag. formanden redegjorde for bestyrelsens indstilling
til forslaget, som der allerede tidligere var arbejdet med i bestyrelsen. Erfaringerne som
er indhentet gør dog, at man ønsker at holde sig til dagligvaredrift.
Dirigenten satte følgende spørgsmål til afstemning via håndsoprækning: "Skal
bestyrelsen arbejde videre med at indgå i et samarbejde med at etablere en eldelebilsordning på Fanø"? Tre medlemmer stemte for. Forslaget blev derfor ikke
vedtaget.
Forud for afstemningerne via håndsoprækning var forsamlingen blevet forespurgt om der
ønskedes skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Forud for valget redegjorde formanden kort for de vedtægtsændringer, der blev vedtaget
på generalforsamlingen i 2021. Ændringer som bl.a. medfører, at kandidaturindstillinger
skal indgives skriftligt 14 dage før generalforsamlingen til formanden.
På valg til bestyrelsen er Torben Tobiasen, der modtager genvalg samt Lene Gorzelak og
Mille Ren~e Larsen, der begge ikke modtager genvalg.
Anja Hoppe og Martin Milter (begge p.t. suppleanter i bestyrelsen) har ønsket at stille op
som kandidater.
Valgt til bestyrelsen blev Torben Tobiasen, Anja Hoppe og Martin Milter.
Lene Gorzelak (p.t. bestyrelsesmedlem) har ønsket at stille op som suppleant til
bestyrelsen. Herudover har Puk Svensson også ønsket at stille op som suppleant. Puk
Svensson præsenterede sig for generalforsamlingen og redegjorde for sine kompetencer
og for sin motivation i relation til bestyrelsesarbejdet.

Valgt som suppleanter til bestyrelsen blev Lene Gorzelak og Puk Svensson.
De to valgte suppleanter fordelte sig efter aftale med Puk Svensson som 1. suppleant og
Lene Gorzelak som 2. suppleant.

7. Eventuelt
Ordstyreren opfordrede medlemmerne til at kommentere/stille spørgsmål.
Der indgik følgende:
•

Et medlem opfordrede til at præsentationen af plancher under generalforsamlingen
skete på et større lærred

•

Et medlem spurgte til Primekontoens mindsteindskud på 1.000 kr. Kan det lokalt
nedsættes eller er det en central beslutning? (Besvaret med at det er en central
beslutning foretaget af Coop)

•

Et medlem udtrykte sin bekymring i forbindelse med at foreningen mangler yngre
medlemmer. Et andet medlem foreslog "Skaf et medlem - få en gave!" (Besvaret
med at bestyrelsen også er bekymret og at der arbejdes på en løsning. Forslaget
om "Skaf et medlem - fä en gave!" er tænkt og indgår i arbejdet).

•

Et medlem forespurgte til uddannelse - hvor mange elever har Fanø
Brugsforening? Hvad gøres der for at få flere elever? Hvad med markedsføring på
uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg? (Besvaret med at der er 1 elev i Sønderho
og 2 elever i Nordby. Der arbejdes ikke specifikt på at tiltrække elever. Man vil
gerne have elever - og helst de rigtige på det rette tidspunkt og på de rette vilkår.
Fanø Brugsforening har ikke selv deltaget på markedsføringsarrangementerne på
uddannelsesinstitutionerne, men har dog været repræsenteret via Coops
deltagelse).

•

Et medlem udtrykte at det er en fornøjelse at komme og handle på næsten daglig
basis i Brugsen. Har stor glæde af Scan&Betal-ordningen. Henvendelser til
medarbejderne om hjælp modtages altid med et smil, venlighed og hjælpsomhed.
Det blev der takket for!

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
Herefter tog formanden ordet og takkede først det afgående bestyrelsesmedlem Mille
Renee Larsen (som ikke havde kunnet være til stede på generalforsamlingen) for hendes
arbejde i bestyrelsen. Derefter rettede han en tak til alle for opbakningen. Afslutningsvis
takkede han uddelerne og medarbejderne for deres store indsats.
Til slut tog uddeler Bent Kruse Madsen ordet og takkede medlemmerne for fremmødet og
samarbejdet.
En særlig stor tak blev rettet til medarbejderne!
En afsluttende tak blev rettet til bestyrelsen.

Referent: Joan Esbensen

Advokat Mi

Duelund, ordstyrer/dirigent

