Beretning:
Kære generalforsamlingsdeltagere:
Endnu engang velkommen til den årlige generalforsamling i Hvalsø Brugsforening
Bestyrelsen
Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen (som er uændret i forhold til sidste generalforsamling)
og som består af næstformand Gert Daugaard, sekretær er Preben Mortensen, alm.
bestyrelsesmedlemmer er Kirstin Dahl-Pedersen og Anette Larholm, samt mig som formand. Som
medarbejderrepræsentant sidder Anette Vase. Suppleant til bestyrelsen er Kathrine Lundsgaard. Jeg
vil lige nævne at Kirstin stadigvæk sidder i Coops Landsråd. Kirstin blev valgt ind i 2017. Dette har
betydet at vi på bestyrelsesmøderne fra Kirstin kan blive orienteret om hvad der sker på den
foreningsmæssige side i Coop – Landsrådet er Coops øverste myndighed så derfor er det vigtigt at
Hvalsø Brugsforenings stemme også bliver hørt på den front.
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. Når vi senere kommer til valgene, er det dejligt at de medlemmer som er på
valg, er villig til genvalg.
Vor mødeaktivitet har i 2021 været en blanding af fysiske møder og møder hjemmefra via edbskærmen på grund af covid 19.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for det gode samarbejde.

Regnskab:
Et punkt på dagsordenen er selvfølgelig regnskabet for 2021 som direktør Kim Kanstrup vil
gennemgå under det særskilte punkt på dagsordenen. Som det vil fremgå er regnskabet udarbejdet
som et koncernregnskab idet Hvalsø Brugsforening nu er omfattet af reglerne omkring aflæggelse
af koncernregnskab.
Forud for opførelsen af 2. etape i Søtorvet fik vi den planlagte spaltning af Søarkaden Hvalsø ApS
gennemført. Vi har derfor valgt at indsætte en Koncernoversigt på side 5 i regnskabet. Kim vil som
en del af gennemgangen af årsregnskabet for 2021gennemgå Koncernoversigten.
Det samlede resultat for koncernen ender på et overskud på kr.1.434.390 mod et resultat på kr.
627.000 for 2020 og er efter bestyrelsens opfattelse tilfredsstillende. 2021 har ikke været uden
udfordringer. Alle år har sine udfordringer men for 2021 vil jeg gerne fremhæve følgende
udfordringer:
De eksisterende butikker på Søtorvet var lukkede i januar og februar måned 2021 – grundet Covid.
På grund af beskæftigelsessituationen i Danmark har været svært at få personale – det gælder både i
butikkerne på Søtorvet og ikke mindst i butikken hvor særligt slagter og delikatesse har været en
udfordring. Dog er vi nu på plads hvilket har løftet butikken.
Coop har gennem de seneste to år været i gang med at implementere SAP. Det har desværre også i
2021 givet periodevise udfordringer med varelevering og tomme hylder.
Og én speciel ting har være en stor udfordring i efteråret 2021:
Renoveringen af Hovedgaden lagde desværre en kraftig dæmper på kundestrømmen fra den første
dag maskinerne gik i gang. Kim vil sætte tal på hvad det betød for vor butik under gennemgangen
af regnskabet.

Desværre har renoveringen af Hovedgaden trukket ud til stor gene for alle butikker på hele
strækningen fra Josefine til Røde Kors butikken.
Der har da heldigvis også været positive ting a at nævne:
Hen over foråret og sommeren oplevedes en god kundestrøm
Vi kunne samtidig sige god dag til Running Bagels. Glædeligt er det også at vi kan sige velkommen
tilbage til Claus Brammer som butikschef. Claus vil, efter min beretning, også fortælle lidt om hvad
der rører sig i SuperBrugsen lige nu.
Søtorvet
Som tidligere omtalt er byggeselskaberne er nu etableret.
Projektet er nu færdigudarbejdet men byggestarten har trukket ud -Kim vil i sin gennemgang
komme ind på årsagen til forsinkelsen. Jeg kan dog nævne at byggestarten har været udskudt idet
Hvalsø Kommune ikke ville have at der samtidig var arbejde både på Hovedgaden og på Søvej.
Kim vil under sin gennemgang af regnskabet for 2021 knytte nogle yderligere kommentarer til selve
byggeriet og som I kan se er der hængt plancher op som I kan kigge på og stille spørgsmål til.
Dagli´Brugsen, Jystrup
Butikken har været nødt til at investere i ny flaskeautomat - den gamle var landets ældste. Butikken
er ved at finde sine ben og den daglige drift fungerer fint. Driften forbedres løbende, men butikken
skal vise at en investering i modernisering og eventuel udvidelse kan betales tilbage. Butikken har
et engageret butiksråd. Bestyrelsen er fortrøstningsfuld i forhold til butikkens fremtid. Uddeler
Andreas Lohmann vil, efter min beretning, give en kort opdatering på hvad der rører sig i Jystrup
lige nu.

Hjemmeside
Regnskaberne for 2021 for Hvalsø Brugsforening, Søarkaden Hvalsø ApS, Komplementarselskabet
Søtorvet Hvalsø III ApS, Søarkaden Hvalsø ApS 2021, Søtorvet Hvalsø II P/S samt Hvalsø
Brugsforening Holding ApS vil alle være at finde på hjemmesiden kort tid efter godkendelsen på
generalforsamlingen.
Information
På sidste års generalforsamling fortalte jeg at vi arbejdede på en ny informationsstrategi.
Dette arbejde er desværre blevet forsinket, dels pga. coronaen og dels pga. barsel hos vor suppleant
Kathrine Lundsgaard som med sin faglige uddannelse ville kunne hjælpe os på dette område.
Vi vil på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastlægge denne informationsstrategi
(herunder hvordan får vi informationerne ud til jer medlemmer).
Afslutning og tak
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 2021.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og står selvfølgelig sammen med den øvrige del af
bestyrelsen og direktør Kim Kanstrup til rådighed for besvarelse af spørgsmål eller ønsker om
uddybende forklaring.

