
REFERAT FRA GENERELFORSAMLING 2021 

SKELHØJE KØBMANDSGÅRD 

 

Tid: Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19,00 

Sted: Mac Y Søndergade 52 

Deltagere inkl. bestyrelse: 43 personer 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Kim Steffensen valgt. 

Tidsfrist for varsling af generalforsamling er godkendt. 

Grundet corona er der givet dispensation for afholdelse af at GF må afholdes uden for den i vedtægterne 

angivne periode. 

 

2. Valg af referent. 

Katrine Sejling valgt. 

 

3. Bestyrelsen aflægger beretning. 

Denne beretning gælder for året 2020 + 2021 (1,5 år). 

Corona har sat begrænsninger, tæret på tålmodigheden, men corona er uden for vores kontrolområde. Har 

betydet mange restriktioner i butikken. Købmanden og personalet har gjort et stort stykke arbejde for at 

efterlevet reglerne. Har været svært for nogle. Men vi er kommet godt igennem. Har undgået store 

regninger og bøder. 

Opgradering til Min Købmand, har betydet mange ændringer, nye indkøb, mange timer brugt, ombygning 

af hele huset og butikken. Vi har nået meget. Fantastisk hvad vi har nået. Vi har kun lånt 300.000 af lokale 

borgere. Resten er lykkedes via sparsomlighed, rettidig omhu og brug af egenkapital. Ændring af 

betalingsmetode til Dagrofa (forud kontantbetaling) 

God sparring med Dagrofa. Dagrofa er imponeret over hvad vi har nået, og at vi kan levere et overskud 

trods de store investeringer og omvæltninger. Dagrofa er meget tilfredse med SKG. Vi har fået 2000 nye 

varenumre. Dagrofa har aldrig før set en ’ny’ købmand lave overskud det første år. Men det har SKG 

formået. 

Personalet har ydet flot trods nogle af dem har lidt særlige behov der skal tages hensyn til, og trods mange 

har været hjemsendt. Der er mange forudsætninger som skal passe samme. Særlig når man er en 

socialøkonomisk virksomhed. 



Frivillige har lagt et kæmpe stykke arbejde, og SKG er dybt afhængig af den store opbakning. Stort tak til 

dem. 

Familien Engedal har været en kæmpe hjælp til at butikken i dag står snorlige og at der er godt styr på 

butikken. Stor tak til dem. 

Stor tak til samarbejdspartneren Havredal Praktiske Skole som vi i fællesskab med, sørger for at få flere 

elever igennem butiksmedhjælperuddannelsen under STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse). 

Næste ønske er at få gang i cafeen, som kan være et nyt knudepunkt for byen og kunderne. Det er vigtigt 

for bestyrelsen at cafeen er et hyggeligt samlingssted for alle kundegrupper og at cafegæsterne bidrager til 

en god stemning i butikken.  

Den afgående bestyrelse ønsker at den nye bestyrelse skal iværksætte en nyansættelse som hjælp til 

Købmanden. Så der kan sættes fokus på salgsfremmende aktiviteter. Og så vi kan fastholde at det stadig er 

attraktivt at være købmandsbestyrer af Skelhøje Købmandsgaard. 

Beretningen er godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen. 

Regnskab for Købmandsforeningen er: 

Overskud på ca.: 14.000 kr. 

Egenkapital på ca.:  xx kr. 

 

Regnskab for Skelhøje Købmandsgård er: 

Overskud på ca.:  135.000 kr.  

Egenkapital på ca.:  255.000 kr. 

 

Bestyrelsen har fået et bedre styringsredskab fra Dagrofa, så der er bedre overblik over fokuspunkterne 

(personaleomkostninger, svind, mm). 

 

Begge regnskaber godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag. 

 

6.  Valg 

6.a Valg af formand for 1 år. Kjeld Bitsch modtager genvalg 

Kjeld Bitsch genvalgt 



6.b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: 

Jimmy Nielsen  

Lars Jensen (ønsker ikke genvalg)  

Jette Schmidt 

Valgt er: 

Torben Riis 

Poul Claumarch 

Lasse Schrøder 

 

6.c. Valg af to suppleanter for et år.  

På valg er:  

Kjeld Flammild (er indtrådt i bestyrelsen som erstatning for Knud Gaarn) 

Gitte Sørensen 

Valgt er: 

Jimmy Nielsen 

Gitte Sørensen  

 

7. Valg af revisor. (Nuværende Søren Nørgaard og Ingrid Buhl) 

Valgt er: 

Søren Nørgaard 

Knud Gaarn-Larsen 

 

8. Fastsættelse af medlemskontingent.  

Bestyrelsen foreslår kontingent for 2021 på 0 kr.  

Oprettelsesgebyr 200 kr. 

Kontingent godkendt af generalforsamlingen. 

 

9.  Eventuelt. 

Kjeld Bitsch takkede Knud Gaarn-Larsen for mange års tro tjeneste i bestyrelsen, for at trække et stort læs, 

for et stort socialøkonomisk hjerte og stort engagement i lokalsamfundet. 

Kjeld Bitsch takkede ligeså Jette Schmidt og Lars Jensen for samme engagement og tid i bestyrelsen. 

Alle tre fik overrakt en lille blomst og en flaske. 

 

 

Der blev spurgt til strukturen i foreningerne omkring købmanden: 



• Anpartsforeningen Volden 2 (forening til bygningen, 39 anparter) 

• Købmandsforeningen (forening som skaffer startkapital/borgerlån til Købmanden) 

• Skelhøje Købmandsgaard (selve driften i butikken) 

 

 

Referatet er godkendt. 

Frederiks den 3. juni 2021 

 

 

Katrine Sejling Henriksen, Referent 
 

 Kim Steffensen, Dirigent 

 

 

 

Godkendt af dirigent: Kim Steffensen 

 


