
Referat fra generalforsamlingen ”Købmanden i Lundeborg” 25. marts 2019. 

1. Valg af dirigent, Bo Torstensen 

2. Valg af referent, Hanne Hegaard 

3. Bestyrelsens beretning: 

Kenneth informerer om siden sidst. 

Der er afholdt mange møder. Lige nu er vi nået til indretningen af lokalet efter meget hårdt arbejde med 
isolering, gibs, filt, maling, gulv mm. 

Vi skal alle huske at omlægge vores indkøb, så butikken kan bestå. 

Butikken bliver også et socialt åndehul. 

Alle er velkomne til at komme med ønsker og ideer.  

Der har været stor opbakning hele vejen rundt.  

Der er søgt 10 fonde, hvor vi har fået afslag fra 3 stk. resten mangler vi at få svar fra. Andelskassen har givet 
os kr. 15.000,-  for “ sammen står vi sammen” og det er Hanne Bering der på eget initiativ har søgt. Tak for 
det. 

Der er også søgt om hjertestarter til byens torv. 

Der er brugt 350 timer på ombygningen af lokalet. Indretningsudvalget er i fuld gang med at indrette 
lokalet. 

Michael, Jacob, Flemming og Jørgen har været de bærende kræfter i ombygningen og Thorsten har stået 
ved deres side, samt rigtig mange andre frivillige – tak til ALLE. 

Der er lagt kr.350.000 i kassen fra byens borgere og firmaer rundt omkring os. Tak til dem. 

Tak til alle og Gud bevare Lundeborg, som Kennet sluttede af. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Jesper deler årsregnskabet rundt. Der er ikke så mange tal endnu, da vi ikke er rigtigt i gang endnu. 

Vi har meget travlt lige nu og vi udvider konceptet hen ad vejen.  

Der er ingen spørgsmål til dette. 

5. Budget og forslag til kontingent 

Jesper gennemgår det udleverede.  

Tallene hænger fint sammen med budgettet. Der er 173 medlemmer af foreningen. 



Kassereren ser positivt på tallene. 

Der forventes ikke at der skal være yderligere kontingenter, men er der flere der vil være med, er de meget 
velkomne. 

De adresser/borgere der ikke har meldt sig som medlemmer er blevet kontaktet personligt og der er 
kommet flere ind på den måde.  

Lone Gustenhoff har søgt vores bank om tilskud, men hun har fået afslag da ordet “ købmand” indgår. Lone 
har spurgt banken om de så vil give os gode kreditter og det har de halvvejs lovet os. Jesper følger op på 
den. 

Opfordring til at nye melder sig som medlemmer. Obs man skal ikke være medlem for at handle i butikken. 
Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 

6. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg til bestyrelsen er Kenneth og Thomas. Thomas ønsker ikke genvalg. 

Kenneth bliver genvalgt og ny i bestyrelsen bliver Kim Groth som tidligere har været suppleant. 

Valg til suppleanter er Tasia og Kim.  

Tasia bliver genvalgt og ny suppleant bliver Stine Winther. 

Thomas takker af for denne gang. Han trækker sig pga. tidspres. Han vil stadig gerne hjælpe med IT-
løsninger mm. Og gør det færdigt han er i gang med. 

Bestyrelsen takker Thomas. 

8. Valg af 2 revisorer 

Pauli og Erik genopstiller og bliver genvalgt. 

9. Evt.  

Kim informerer om at butikkens hjemmeside snart går i luften. Kims søn har sponsoreret en hjemmeside til 
os. De modtager gerne billeder mm til hjemmesiden. 

”Lundeborgkoeb” kommer hjemmesiden til at hedde. 

Varesortimentet bliver brød fra Wendorff, Fyens økologi leverer grønt og æg, kød er fra slagteren i Gudme, 
mejeri varer er fra Brugsen i Gudbjerg, ost fra Gundestrup, chokolade fra Konnerup, lakrids fra Ærø og vi 
arbejder på flere forskellige. Basisvarer primært fra Sügro. 



Vi arbejder på at have to varianter i vores sortiment, en almindelig og en økologisk variant, men det er 
svært at finde det hele økologisk. 

Hyldevarer bliver tilbudt til lokale producenter, hvor vi har aftaler med flere allerede nu. 

Åbningstider bliver lige nu 7.30-10 og 15.30-18.30 året rundt. I sommerperioden kan der blive tale om at 
udvide åbningstiderne. Det er frivillige der skal passe butikken. 

En folder fra dem med lokale varer vil være en god ide at have liggende i butikken. 

De frivillige til butikken bliver indkaldt inden for de næste 14 dage i oplæring i kundebetjening og 
kasseapparat mm. Vi har ca. 30 på listen og modtager gerne endnu flere. 

Er der lavet en lejeaftale? Oplægget er godt, men vi mangler advokaten. Der arbejdes på sagen. 

Der arbejdes på apoteker varer, både håndkøb og medicin udlevering. Det er usikkert om det lykkedes med 
medicin udlevering. 

Pakker: GLS har meldt fra, Postnord har meldt fra, fordi vi ikke har åbent hele dagen, Dao arbejdes der 
stadig på. 

Nøgle butik er ikke en mulighed nu. 

Der skal to på arbejde af gangen i butikken. 

Der skal også laves en chauffør gruppe til at hente varer fra Gudbjerg 3 gange om ugen.  

Vi kan evt. lave et samarbejde med grønt manden på torvet. 

Man kan evt. skaffe flere medarbejdere via vores face book side. 

Varelevering og bestilling evt. elektronisk - kan man det? Ja det er en god ide. 

Hvem er vin leverandør? Torben Møller Sørensen er på sagen sammen med Jesper. 

Der er mange opgaver til de frivillige, hente varer, sætte varer på hylderne, rengøring betjening mm. 

Vi skal passe på ikke at spamme Lundeborg face book siden. Vi har nu lavet vores egen face book side. 
Købmanden i Lundeborg – husk at like siden, så I kan følge med. Forslag om at en fra bestyrelsen kører 
kommunikationen – god ide. 

Åbningsdagen? Der bliver holdt et bestyrelsesmøde om det i morgen, det eneste der kan afsløres pt. Er at 
det er 12. april kl. 15.00 det starter. 

Er der styr på sundheden mm i forhold  til regler. Ja det er der. 

Køb af frisk fisk, der henviser vi til Adam. 

Ole og Hanne holder åbenthus den 12. april pga 50 års bryllupsdag, Ole inviterede os alle. Tak. 

Ved storkøb til forskellige arrangementer må vi finde en god ordning, så vi kan støtte hinanden. 



Hvad med tilbud? Der er ugetilbud fra Nærkøb, som vi kan sælge.  

Kunne man en gang om ugen bestille og selv hente det i butikken? God ide. 

Husk at støtte butikken og tænk på at huspriserne er bedre når der er indkøbsmuligheder i byen. 

Vi er opmærksomme på reglerne omkring transport af kølevarer. 

Vi kan blive udleveringssted af online torvet, som sælger kasser med økologisk grønt og æg. 

Husk vi sparer penge i benzin, når vi ikke skal køre efter varerne som privatpersoner. 

Stillingen på de 8 timer pr. uge er en der skal bestille varer og indtil vedkommende er kørt godt ind vil en 
fra bestyrelsen hjælpe til. Personen skal være ankermand på butikken. Vi opfordre kraftigt til at man 
melder sig, hvis man har lyst. 

Hanne Bering opfordre til vi husker tonicvand til den gode gin og med den bemærkning sluttede et godt 
møde i Aktivhuset. 

 

Lundeborg, den 25/3 - 2019 

 

Referent Hanne Hegaard 

 

 

 

 

 

 

 


