Kære generalforsamlingsdeltagere:
Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 104.
generalforsamling i Hvalsø Brugsforening.
Min beretning i år er ikke den længste – vi har flere indlæg – herunder en orientering af butikschef
Claus Brammer – og spørgelysten plejer jo at være stor på vore generalforsamlinger.
Bestyrelsen
Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen, som er uændret i forhold til sidste år. Bestyrelsen
består af mig som formand, næstformand er Gert Daugaard, sekretær er Preben Mortensen (som
desværre er fraværende i dag – grundet udlandsrejse), alm. bestyrelsesmedlemmer er Kirstin DahlPedersen og Trine Borre og som medarbejderrepræsentant er Anja Rygaard Nielsen blevet valgt.
Som jeg nævnte på sidste års generalforsamling blev Kirstin medlem af Coops landsråd og det er
hun stadigvæk. Dette betyder at vi på bestyrelsesmøderne, fra Kirstin, kan blive orienteret om hvad
der sker i Coop – denne orientering har Kim selvfølgelig også kunnet give - men nu har vi en
repræsentant direkte ind i Coop´s øverste medlemsorgan.
Vi har efter min mening en bestyrelse hvor vi på de vigtige områder – økonomi og daglig handel er
dækket rigtig godt ind – hvilket medfører at vi på bestyrelsesmøderne kommer godt rundt omkring
de emner der tages op. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for det gode
samarbejde.
Sponsorering:
SuperBrugsen, Hvalsø har også i 2018 været sponsor for en del arrangementer og vi har støttet en
bred vifte af diverse sportsforeningen, kulturelle foreninger og arrangementer
Af nye tiltag i 2018 kan nævnes juletræstænding på Kropladsen som kun blev gennemført fordi
SuperBrugsen gik ind og betalte alle udgifter, i alt ca. 22.000,- kr. I 2018 støttede Super Brugsen
sportsforeninger og kulturelle foreninger med i alt ca. kr. 150.000,Der er ingen tvivl fra bestyrelsens side om at sporten og kulturen i Hvalsø ikke ville være det
samme uden denne meget store støtte/sponsorering som Super Brugsen, Hvalsø yder.
Regnskab:
Et punkt på dagsordenen er selvfølgelig regnskabet for 2018 som direktør Kim Kanstrup vil
gennemgå under det særskilte punkt på dagsordenen.
Jeg skal ikke knytte mange kommentarer til regnskabet men som det fremgår af ledelsesberetningen
i regnskabet har bestyrelsen været meget tilfreds med regnskabet for selve butikken. Butikkens
omsætning udvikler sig markant bedre end dagligvaremarkedet generelt.
I regnskabet indgår selvfølgelig resultatet fra datterselskabet Søtorvet ApS – med et underskud på
mil kr. 1,2. Dette resultat er som forventet idet der på grund af den korte tid butikkerne har haft
åbent ikke har medført en husleje som har kunnet dække de faste omkostninger.
Omsætningen i butikken har de første 3 måneder af 2019 har været tilfredsstillende.
Søtorvet
Torsdag den 11. oktober 2018 oprandt så dagen hvor butikkerne på Søtorvet kunne åbne.
Udlejningen af butikkerne er nu oppe på 78,5% svarende til 91,5% af den budgetterede husleje.
Der arbejdes stadig på at få lejet de sidste arealer ud. Kim vil under sin gennemgang af regnskabet
for Søtorvet komme med lidt flere detaljer omkring butikkerne.

Hjemmeside
Regnskaberne for 2018 for Hvalsø Brugsforening, Søarkaden ApS samt Hvalsø Brugsforening
Holding ApS vil være at finde på hjemmesiden kort tid efter godkendelsen på generalforsamlingen.
Cirkus Baldoni
Jeg plejer altid at nævne det kommende arrangement med Cirkus Baldoni. I 2019 er datoen fastlagt
til den 14. august – og der kommer selvfølgelig opslag om dette.
Også i år skal der fra min og bestyrelsens side selvfølgelig siges tak dels til direktør Kim Kanstrup
for et meget fint samarbejde med bestyrelsen og selvfølgelig også en tak til personalet for en som
sædvanlig god arbejdsindsats - også i 2018.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og står sammen med den øvrige del af bestyrelsen,
direktør Kim Kanstrup og butikschef Claus Brammer til rådighed for besvarelse af spørgsmål eller
ønsker om uddybende forklaring.

