
Ordinær generalforsamling i Fanø Brugsforening

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 18 i Fanø Hallen



Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.

3. Forelæggelse af årsregnskab, herunder 
bestyrelsens meddelelse om anvendelse af 
årets overskud.

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 
suppleanter.

7. Eventuelt.



Velkomst og gennemgang af aftenens program

• Vi er glade for at kunne samles fysisk igen

• Vi håber på at være klar til spisning kl. 19.30. 

• I er velkomne til at hente en øl, vand eller et glas vin.

”baren” lukker under selve generalforsamlingen



Bestem noget

• Fanø Brugsforening er meget mere end en butik, 
sammen er vi øens største fællesskab med nu 
mere end 2.920 medlemmer fordelt på 2.568 
medlemmer i Nordby og 352 medlemmer i 
Sønderho.

• Andelsbevægelsen og Coop (Co-op) betyder 
samarbejde. Vi er sammen om at udvikle 
Fanø Brugsforening i forhold til jeres ønsker 
og Fanøs Bedste.

• I aften vælger i en bestyrelse, som varetager 
jeres interesser og arbejder for at styrke det 
lokale fællesskab i og omkring butikken



Få noget at sku ha’ sagt

• I aften har I mulighed for at få indflydelse og sætte jeres præg på butikkernes og Fanøs udvikling.

• Under jeres tallerken er en Coop-folder som dækserviet. 

• Vi vil gerne i dialog med jer. Har I ønsker til butikken? Har I ønsker til aktiviteter? 



1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Bestyrelsen foreslår følgende:

Dirigent: Michael Duelund, Partner, Advokat (L), Penta Advokater 

Referent: Joan Esbensen 

Stemmetællere: Kan vi også få brug for i år, idet regnskabet formelt skal godkendes 

og der er fremsat 3 forslag fra medlemmerne



2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner 

I år har vi delt beretningen lidt op.

Under punkt 4. på dagsordenen, forslag fra bestyrelsen: 
Gennemgår vi aktiviteter i 2021 og fremtidsplaner

Vi har modtaget følgende spørgsmål og forslag fra 
medlemmerne som behandles under pkt. 5.

• Hvad har det kostet Fanø Brugsforening at drive Fanø 
Blomster indtil nu? 

• Forslag om at Fanø Brugsforening opretter discountbutik i 
Nordby

• Forslag om el-delebilsordning



2. Bestyrelsens beretning

• Årets resultat anses som tilfredsstillende

• Årets resultat er påvirket af samlede udgifter på ca. 1,5 
mio. kr. til fejring af 125-års jubilæum m.v.

• Medlemmer og kunder fik varerne billigere i 2021.

• I 2021 blev der også investeret strategisk i personalet.

• Personale til online-bestillinger fra Coop.dk MAD  

• I et nyt ledelsesteam, som vi tror på, vil medføre øget 
medarbejdertilfredshed og en mere spændende butik.



Udviklingen i butikkerne i 2021

Omsætning på 14,3 mio. kr. i 2021 mod 14,2 mio. kr. i 2020 (index 101) 

Igen et flot år i Sønderho, som blev fejret på mini-generalforsamlingen den 5/4

Omsætning på 11,8 mio. kr. i 2021 mod 9,3 mio. kr. i 2020 (index 126)

Omsætning på 106,6 mio. kr. i 2021 mod 98,1 mio. kr. i 2020 (index 108) 

Superbrugsen blev nr. 21 der kom med i klub100 (24 butikker ultimo 

2021) og Nordby er nu den 17. største butik i SuperBrugsen-kæden målt 

på omsætning.

Omsætning på 5,3 mio. kr. i 2021 mod 4,6 mio. kr. i 2020 (index 116)
Fanø Blomster gav overskud for 1. gang ☺ Mere herom under pkt. 5

Omsætning på i alt 136,3 mio. kr. i 2021 mod 124,7 mio. kr. i 2020 (index 109) 

Sort bjælke = Censureret på grund af konkurrencehensyn (kom til generalforsamlingen næste år)



Vi har fået ry for at være dyre…

• Dagbladet BT bragte en uvildig prisundersøgelse i 
februar 2022, og den viste, at på 40 udvalgte 
dagligvarer var vi i alt kun 9 kroner fra discount-
butikker som Rema 1000 og Netto .

• Det svarer til kun to procent af den samlede pris. 
Det syntes vi godt, at vi kan være bekendt. 

• Coop 365 var i øvrigt billigst!”

• Det har aldrig været vigtigere at have 
konkurrencedygtige priser. 

• Fanø Brugsforening har med glæde bemærket, at 
Coop og SuperBrugsen har forbedret sig i avisernes 
uvildige prisundersøgelser i 2021 og 2022, hvor 
konkurrencen er skærpet.



Dividenden er blevet genindført – nu hedder det bare bonus

Den gamle dividende er blevet afløst af 1% medlemsbonus på alt køb via Coop app’en, som blev lanceret i 
2016. 

Og nu bliver den tilskrevet med det samme – så du kan se, hvor meget du har tilgode i app’en.

Vi skal opfordre medlemmerne til at bruge den, og alle de personlige ekstra-tilbud, som man får i app’en. 

Brug af Primekontoen skal også anbefales, hvormed man får ekstra 15% rabat på Ânglamark produkter, 
Thise og Coop 365 samt adgang til endnu flere fordele.

• Kun 58% af vores medlemmer bruger app’en og kun 12% har en Prime-konto. 

• Det er ærgerligt få. Vi vil ikke snyde vores medlemmer for fordele og rabatter. 

• Så hvis du endnu ikke bruger app’en eller har en primekonto – gentager vi det glade budskab under 
pkt. 4. Tag fat i en medarbejder næste gang du er i brugsen og få hjælp til teknikken.

• Snyd ikke jer selv – Coop gav f.eks. 15% ekstra medlemsrabat på køb i søndags.

Historik vedr. dividenden. Den blev sidst givet i 2013, hvor den var 2,5%. Dividenden blev sat på hold på 
grund af købet af arrestgrunden og byggeriet af den nye store Superbrugs i Nordby i 2015. Dividenden var 
2,5% i årene 2010-13.

I årene 2007-09 var dividenden på 0%, idet skiftet fra Daglibrugs til Superbrugs skulle finansieres. De med 
god hukommelse kan huske, at dividenden var på 6% i de gamle Daglibrugs-tider frem til 2004.



Der er travlt i uge 28 og 29…



Tomme hylder – vi beklager

Vi har forsøgt at imødegå tomme hylder efter bedste evne – men har været underlagt corona pandemiens betydning, 
nedlukkede havne i Kina, varemangel, som f.eks. manglende pasta og tomatpure fra Italien, længere leveringstider, idet 
der også kom et skib på tværs i Suezkanalen og lange køer i havne verden rundt.

• Samtidigt med at Coop-koncernen på 3. år er i gang med 
at skifte til nyt IT-system, samtidig med at der undervejs 
også kom nyt centrallager…

• Medarbejderne arbejder stadig i 2 systemer – det nye SAP 
og det over 50 år gamle system… I efteråret 2022 skulle 
alle varer gerne være kommet over på SAP.

• Internt arbejdes der løbende på justering af 
forretningsgange, videregivelse af information 
medarbejderne i mellem samt gennemgang af bestillinger 
og beholdninger.

• I Superbrugsen har vi mere end 8.000 varenr.  



Butiksnyheder – lageret er blevet udvidet



Butiksnyheder

I butikken har der også været forskellige rokeringer. Vores vinmand Bo Aakjær er nu også blevet souschef, Mathias 
Bang er blevet uddelerassistent, Allan Jensen er blevet ny food-ansvarlig, Vivian Oehlenschlæger er blevet ansvarlig 
for bageriet og Louise Askou er ny non-food-ansvarlig.



I de årlige Coop-kundeundersøgelser ”kundemeter” blev SuperBrugsen Fanø syvendebedst blandt alle SuperBrugser i DK ☺



Godt gået ! 

Billede fra den årlige julefrokost i marts 
2022 med næsten alle medarbejdere

• Fanø Brugsforening skal være et godt 

sted at arbejde. Glade medarbejdere 

giver glade kunder. 

• Ledelse, medarbejdere og bestyrelse har 

sammen arbejdet med medarbejder-

tilfredsundersøgelsen (MTU) i efteråret 

2021 og foråret 2022, herunder i de 

enkelte afdelinger.

• På fælles personalemøde 29. marts 

2022, blev der sat fælles mål for MTU og 

Kundemeter.

• Medarbejdertilfredshed er et fortsat 

fokusområde fra ledelsen og bestyrelsen 

og med den gennemgåede proces og nyt 

ledelsesteam, forventer vi en væsentlig 

forbedret score over gennemsnit i 2022.



På det fælles 
personalemøde den 
29. marts 2022 blev 
disse områder 
udvalgt 

Sammen når vi vores 
fælles mål

Co op  = samarbejde 



Det har også været et travlt år i bestyrelsen…



Den forventede udvikling i 2022 - og afrunding

• Ved budgetudarbejdelsen for 2022 forventede vi en uændret efterspørgsel i forhold til 2021. 

• Den øgede turisme på Fanø og efterspørgsel er desværre ikke fortsat i årets første måneder. 

• Krig, inflation og stærkt stigende priser på energi, fødevarer samt stigende renter har udhulet købekraft og 
rådighedsbeløb. Forbrugerne har reageret kraftigt herpå.

• Dagligvaremarkedet er allerede faldet ca. 6% i volumen i 2022.

• Så 2022 bliver igen et udfordrende år. 

• Forventningerne til årets resultat er derfor nedjusteret. 

• Coops ledelse og vi arbejder målrettet på at håndtere udfordringerne i 2022.

Sort bjælke = Censureret på grund af konkurrencehensyn (kom til generalforsamlingen næste år)



3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens 
meddelelse om årets resultatdisponering

Gennemgang ved uddeler og direktør Bent Madsen

• Gennemgang af uddrag af årsrapport for 2021 på 8 sider
(bæredygtige uden noter og regnskabspraksis m.v.)

• For dem som måtte ønske en kopi af den fulde årsrapport for 2021 
på i alt 31 sider ligger der kopier heraf til udlevering. 



4. Forslag fra bestyrelsen

• Profilgruppen, præsentation og 
gennemgang ved Martin Milter

• Aktivitetsgruppen, præsentation 
og gennemgang af Anja Hoppe og 
Dorit Grumsen

• Sponsorgruppen, præsentation og 
gennemgang af Michael K. Jensen

• Fremtidsplaner og strategi for 
2022, gennemgang ved Torben 
Tobiasen



4. Fremtidsplaner og strategi

• Vi tror på service og kvalitet fremfor for kvantitet, både indenfor dagligvarer 
og turisme på Fanø. 

• Vi vil og kan meget mere end en discountbutik.

• Vi vil efterleve vedtægterne og tror på den overordnede profil og vision

• Vi skal drive en god og ansvarlig forretning for kunder og medarbejdere.

• Jf. årsregnskabet for 2021 er vi godt i gang med at betale af på vores 
Superbrugs fra 2015, hvor vi  stadig skylder 19 mio.kr.  Vi har en egenkapital 
på 37 mio. kr. og en soliditet på 59%. 

• Egenkapitalen arbejder i henhold til vedtægterne og foreningens formål, for 
at understøtte den gode udvikling på Fanø. 

• I 2022 vil vi fortsætte arbejdet med at undersøge strategiske investerings-
muligheder på Fanø, gerne i samarbejde med andre foreninger og aktører på 
Fanø.

• Vi har fået OK fra kommunen til ombygning af facade- og indgangspartiet i 
Superbrugsen (inddragelse af overdækket hjørne m.v.).



5. Indkomne forslag

Vi har modtaget 2 forslag og 1 spørgsmål som behandles i indkommet rækkefølge:

5.1. Hvad har det kostet Fanø Brugsforening at drive Fanø Blomster indtil nu? 



5.1. Hvad har det kostet Fanø Brugsforening at drive Fanø Blomster indtil nu?

• Hoved og nøgletal for de 
sidste 5 år 

• og prognose for 2022.

• I årene 2017-20 kostede 
det gennemsnitligt hvert 
medlem mere end 200 kr. 
om året. 

• 2021 blev det 1. år med 
overskud i Fanø Blomster 

Sort bjælke = Censureret på grund af konkurrencehensyn (kom til generalforsamlingen næste år)



5.1. Fanø Blomster – hvad er bestyrelsens strategi ?

• På bestyrelsens strategiseminarer i maj og oktober 2021 besluttede vi at undersøge alternative muligheder  
for en blomsterbutik. 

• Konklusionen på undersøgelserne: Vi har ikke mulighed for at flytte blomsterbutikken til de nuværende 
lokaler i Superbrugsen, idet vi allerede har pladsmangel. 

• Investeringer i butikken er lavet og omkostningerne afholdt. 

• Efter det flotte overskud i 2021, er det forsvarligt, også overfor de medlemmer, som ikke køber blomster, at 
fortsætte driften.

• Blomsterbutikken er kommet godt fra start og ligger pr. 28/2 2022 index 116 i omsætning i forhold til 2021. 
Vi håber på at fremgangen i omsætning og avance kan bibeholdes i 2022. 

• Såfremt der mod forventning skulle blive underskud i 2022 vil vi foreslå afstemning om blomsterbutikken på 
næste års generalforsamling. 



5.1. Hvad har det kostet Fanø Brugsforening at drive Fanø Blomster indtil nu?

En stor tak skal lyde til medarbejderne og Charlotte for en god og 
vedholdende indsats gennem alle årene.

Vi skal opfordre til fortsat at støtte op om blomsterbutikken - som vi får utroligt 
mange positive tilkendegivelser om fra medlemmer og turister.

Sammen med medarbejderne vil vi 
have fokus på at bibeholde den gode 

udvikling i 2022.



5. Indkomne forslag 

5.2. Forslag om at Fanø Brugsforening opretter discountbutik i Nordby

• De uvildige prisundersøgelser, understøtter vores 
opfattelse i, at vi i stor udstrækning matcher 
discount, ved indkøb af Coops egne discountvarer.

• Vi har faktisk allerede en discountbutik i butikken. 

• Se efter Xtra og 365 og kig nederst på hylderne.

• og husk at bruge App’en og primekonto
(vi hjælper som sagt gerne med teknikken)

• Vi har kun sendt prisstigningerne fra leverandørerne 
videre. Vores avance er ikke hævet.



Vi vil fortsat arbejde for, at vi altid har Coops billige alternativ til discount – 365 og Xtra-
varer på hylderne, ligesom man ikke gerne skulle gå forgæves efter tilbudsvarer i aviserne 
og personlige tilbud i Coop Appen.

5.2. Forslag om at Fanø Brugsforening opretter discountbutik i Nordby



5.2. Forslag om at Fanø Brugsforening opretter discountbutik i Nordby

Sæsonen er kort på Fanø. Vi medgiver gerne, at der er trængsel i butikkerne og på hele Fanø i 
højsæsonen. Men ydersæsonen er lang og der er der god plads.

Den tidligere bestyrelse har forespurgt brugsforeninger lignende Fanø omkring erfaringer med 
etablering og drift af discountbutik. På det tidspunkt, var det Fakta-butikker, og erfaringerne var 
ikke positive, heller ikke resultatmæssigt.

Vores indtryk er, at Salling fortsat ønsker at etablere en netto-discountbutik på Fanø. At 
projektet ligger klar i skuffen. Også selv om vi forinden skulle have etableret en discountbutik, 
en Coop365.

Bestyrelsen har derfor ingen aktuelle planer om etablering af en discountbutik.

• Vi går ind for fri konkurrence og kan som forbrugere selv godt lide, at der er forskellige butikker og udvalg. 

• Vi håber, at behovet og placeringen af en discountbutik bliver ordentlig undersøgt og belyst.

Og at beslutningen bliver debatteret på Fanø, inden beslutning herom i det nye byråd.

• Nordby er udfordret infrastrukturmæssigt med den øgede turisme. Gaderne er ikke designet til den øgede biltrafik. Der 

mangler i høj grad også parkeringspladser.

• En analyse vil være med til at sikre, en bæredygtig udvikling af detailhandlen på Fanø, herunder indretning af byrum 

og infrastruktur

• Vi har igen tilbudt Fanø Kommune at medfinansiere en uvildig detailhandelsundersøgelse.

Vi har været forbi og hilse på den nye borgmester og redegøre for vore synspunkter og igen tilbudt at 



5. Indkomne forslag 

5. 3. Forslag om el-delebilsordning

• På baggrund af erfaringer med trailerudlejning og lokale 
biludlejningsfirmaer, som vi har forespurgt, tror vi, at vi 
skal bruge vores ressourcer på det, som vi er bedst til, 
nemlig dagligvarehandel, og lade en professionel 
varetage drift og vedligehold af biler. 

• I 2022 vil bestyrelsen arbejde videre med foreningens 
strategiske rolle og understøttelse af det gode liv på Fanø.

• Så må tiden vise, om det er en eventuel mulighed, at være 
medinvestor sammen med en professionel aktør i en el-
dele-bils-ordning.

• Vi har allerede mange biler på Fanø, hvoraf mange står 
stille. En anden mulighed var en bedre udnyttelse af 
disse biler f.eks. ved brug af gomore el.lign.



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

• I henhold til vedtægterne skal ” forslag til kandidater til Brugsforeningens bestyrelse indsendes til formanden senest 14 
dage før generalforsamlingen”. 

• Ændringen i vedtægterne blev vedtaget på sidste års generalforsamling og var begrundet i ønsket om at arbejde 
struktureret med bestyrelsesarbejdet.

• Herunder sammensætning af kompetencerne i bestyrelsen. Til 
sikring af at den siddende bestyrelse kan varetage alle opgaver for 
Fanøs største private arbejdsplads.

• Vi har derfor i god tid i år fra primo marts annonceret om 
generalforsamlingen i Fanø Posten og Fanø Ugeblad og på sociale 
medier og efterlyst kandidater. 

• Vi har også gjort deltagere ved vores arrangementer 
opmærksomme på muligheden for at stille op til bestyrelsen på 
generalforsamlingen.

• Vi modtager gerne ideer til information og rekruttering af bestyrelseskandidater.

• Så alle interesserede modtager information om muligheden for at stille op til bestyrelsen. 



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

På generalforsamlingen i år er følgende 5 personer på valg :

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Torben Tobiasen (villig til genvalg)

Lene Gorzelak (modtager ikke genvalg – stiller op som suppleant) 

Mille Renée Larsen (modtager ikke genvalg)

Valg af 2 suppleanter for 1 år

Martin Milter (modtager ikke genvalg – stiller op som bestyrelsesmedlem)

Anja Hoppe (modtager ikke genvalg – stiller op som bestyrelsesmedlem)

Vi er i den heldige situation, at 4 genopstiller og vi har modtaget 1 forslag til ny suppleant. 

Så bestyrelsen er fuldtallig – og i modsætning til 2020, hvor der var kampvalg, skal vi i år ikke have 
gang i stemmetællerne.



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

Puk Svensson, stiller op som suppleant til Fanø Brugsforening. 

De andre kender I allerede ☺

Anja og Martin har efter et år som suppleant lyst til at fortsætte i bestyrelsen, som 
bestyrelsesmedlem.

Torben fortsætter gerne. 

Ligesom Lene Gorzelak tager et år mere som suppleant. 

For at I kan lære Puk at kende, og hvis I skulle have glemt hvem vi andre var – følger herefter en 
kort præsentation af hver enkelt.



7. Eventuelt

• Farvel og tak for indsatsen til Mille Renée 
Larsen, som har været 2 år i bestyrelsen og 2 
år i landsrådet hos Coop. Der er en buket 
blomster på vej til Mille, som ikke kunne 
deltage i aften.

• På vegne af Fanø Brugsforening vil jeg også 
gerne sende en stor tak til jer, øvrige 
medlemmer og kunder for at bakke op om 
Fanø Brugsforening og vore butikker.

• Tak til medarbejderne for en stor indsats.



Tak for i dag og velbekomme


