REFERAT
GENERALFORSAMLING 2021
1. maj 2021

Generalforsamlingen i FredensborgFordi a.m.b.a. blev i 2021 gennemført digital pga. Covid-19
restriktionerne. Det var bestyrelsens vurdering, at der med sikkerhed vil komme til at gå noget tid, indtil det
var muligt til at samle alle 854 andelshavere fysisk, og derfor blev generalforsamlingen i 2021 afholdt digital
med FredensborgFordi’s hjemmeside som omdrejningspunkt.
Følgende er en gennemgang af processen og dagsordenen i Generalforsamlingen 2021.

1. Indkaldelse til Generalforsamling 2021
•
•
•

Indkaldelse til Generalforsamlingen blev sendt per e-mail d. 14. marts 2021 til alle andelshavere
registreret med e-mailadresser.
Andelshavere uden e-mail fik indbydelsen i postkassen.
Reminder blev sendt d. 24. marts 2021.

2. Forslag/modforslag
•
•

Sidste frist for forslag/modforslag til Generalforsamlingen var 1. april 2021.
Bestyrelsen modtog hverken forslag eller modforslag.

3. Dagsorden for Generalforsamlingen 2021
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Mette Riis. Mette Riis blev valgt.
2. Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Andrea Straub-Bauer. Andrea Straub-Bauer blev valgt.
3. Valg af 2 stemmetællere: Bestyrelsen forslog Charlotte Bie Sonnichsen og Christian Hansen
som stemmetællere i den digitale afstemning. Der blev ikke afholdt digital afstemning, da vi
modtog hverken forslag eller modforslag.
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning:
Formandens video beretning kan ses ved at klikke på følgende link (18:54 min):
https://www.youtube.com/watch?v=eG0s5ubqry0
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REFERAT AF BERETNINGEN af formanden Marie Louise Hartvig Widding
INDLEDNING
-

-

-

-

Navnet er FredensborgFORDI og FORDI stod i 2020 for følgende:
F: det var FULDSTÆNDIG …
O: OVERVÆLDENDE jeres modtagelse af ideen om at vi kunne overtage og eje boghandlen i
fællesskab. Vi er nu 855 andelshavere og det ikke kun er Fredensborgere der er en del af
fællesskabet. Vores fællesskab strækker sig fra Nordsjælland over Hovedstaden inkluderer
både Fyn, Jylland og Bornholm.
R: Vi har fra opstarten fra 2019 en RO: fordi hver gang vi rakte ud, var der den største
velvillighed til at hjælpe og give en hånd med. Fra:
o Beate Preskou, der designede logoer til både FF og boghandel
o Aksel G kommunikation, der trykte flyer til os
o ByCSDamm, hvor Christina kom pyntede det fineste vindue, da vi gik i luften
o Handelsbanken, der sponsorerede en erhvervskonto til Fredensborgfordi amba
o Willenlund Rådgivning, hvor Bue kom og byggede i boghandlen
o Brugsen, der donerede de fine bøger om kulturlivet i Fredensborg
TAK!
D: DIGITAL generalforsamling: Det er så her vi sidder nu. Tak fordi I har taget så godt imod
konceptet og så ser vi frem til at i vi 2022 forhåbentlig kan mødes fysisk – men vi kan også
allerede nu løfte sløret for at vi fremover også kommer til at brug af digitale muligheder, så
flest muligt kan deltage.
Og det er så også nu jeg kommer med mere formelle informationer om
generalforsamlingen:
o Pkt 1: Der skal også lyde tak til Mette Riis, der som dirigent har tjekket den samlede
optagelse igennem med fokus på at alle punkter er dækket.
o Pkt 2: Tak til Andrea Straub-Bauer, der fungerer som generalforsamlingens referent
og sørger for at optagelser lægges ud på hjemmesiden samt at der udfærdiges et
samlet referat af vores generalforsamling.
o Pkt 7 og 3:Ingen forslag er kommet – andet det fra bestyrelsen (donation af 5000
kr. til en kommende byfest i Jernbanegade) derfor ingen afstemning. Dvs. der er
ikke kommet modforslag til dette eller til bestyrelsesmedlemmer på valg
o Det betyder også at jeg siger tak til Charlotte Bie Sonnichsen og Christian Hansen
der velvilligt har stillet sig til rådighed som stemmetællere.
o Selvom der ikke er en afstemning, vil det stadig være muligt at komme med
skriftlige spørgsmål på lørdag den 17. april – se link på hjemmeside (og sociale
medier)
o Pkt 8: Pga ingen modforslag eller ønske om opstilling til valg er:
▪ Næstformand Jonna Egholm Andersen
▪ Sekretær Christian de Hemmer Widding
▪ Medlem Andrea Straub-Bauer
Alle genvalgt. Tillykke!
o Pkt 9: Ingen modforslag til valg af revisor. RI Revision er hermed også valgt. Tillykke.
o Pkt. 10: Der er ikke noget under eventuelt.

Afrundingsvist skal vi huske at:
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-

I: FredensborgFordi amba handler også om INITIATIV … og som Rene sagde ved åbningen
af boghandlen som en andelsbutik: Det handler om glæden ved litteratur, om duften af en
god bog, om ulæste eventyr og mennesker du endnu ikke har mødt. Det handler også om
glæden ved et vedkommende og nærværende mødested i byen med venlighed bag skranken
og gode titler på hylderne.

Og så går vi lige et stykke tilbage i dagsordenen: Punkt 4: Formandens beretning.

FORMANDEN AFLÆGGER BESTYRELSENS BERETNING 2020

FORDI
F:
-

FredensborgFordi a.m.b.a handler om vores by, byliv og muligheder for at mødes samtidigt
med at vi også viser, at der er andre (og jo faktisk ikke nye men 150 årige) måder at drive
virksomhed på. Her en boghandel. Det er et supplement til eksisterende måde at drive
detailhandel på.

-

Fællesskab og vores BOGbobler!
o Vi nåede at afholde 3 BOGbobler i 2020: 1 ’live’ i Madkollektivet med Bolette
Christensen, den næste måtte hurtigt omdannes til et digitalt format hvor Line
Holm & Stine Bolther sammen med Claus Birkelyng kom og gæstede os og vores
planlagte julekalender blev også digital: Og tusind tak til skønne Jacob Brick for at
læse HYGGEN op for os alle sammen!
o I 2021 skal vi opbygge en gruppe omkring planlægning og afvikling af BOGboblerne.
Vi har brug for 5-6 stykker, der vil udgøre den ’hårde kerne’ og alle jer, der gerne vil
arrangere 1-2 eller flere BOGbobler i løbet af året. Vi fortsætter med konceptet
med at mødes og spise sammen også – vi holder selv af både at få noget til maven
og hovedet. Vi er derfor glade for at Asminderød Kro, Madkollektivet og Country
Market har sagt ja tak til at samarbejde om det. Og flere nye steder kan komme til
– det er så langt vi er nået lige nu.
o BOGbobler er også bogsigneringer i boghandlen. Coronaen satte også en stopper
for dem – men der kommer der også flere af i 2021, så snart personalet kan
planlægge dem!

-

Frustration: Har også været en del af 2021:Ét er at overtage på helt nye og andre
præmisser en (veldrevet) boghandel pr 1. januar 2020 MEN så også i opstartsåret - der altid
har en hale af etableringsudgifter i halen - har skulle styre en boghandel igennem en
pandemi, har givet en del frustrationer – som vi i fællesskab har kunne få luft for – og
fundet løsninger på. Både bestyrelse og ansatte imellem. I 2020 har vi i fællesskab nået:
o Næsten gennemføre hele opfriskningen af lokalet – men vi passer også på
pengene, så der sker mere her i 2021. En opfriskning der krævede at vi vendte
lokalet om, byggede et nyt postrum, ny disk mm. Og arbejdede igennem i
weekend.
o Fået etableret et nyt økonomisystem: Lagerstyring, andelsrabat (Husk jeres
andelskort. For at behandle alle lige: Andelskortet er et must.), digitalt
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bogholdersystem, og 2021 bliver derfor også året med den første digitale
statusoptælling i boghandlens 112-årige historie. Det glæder vi os til!

O:
-

Omstillingsparathed har i den grad kendetegnet 2020! Først og fremmest en kæmpe TAK
til personalet, der har klaret på et år at få nye chef(er), nye måder at gøre ting på, nyt
kassesystem, nye tanker & ideer, værnemidler, nye roller & opgaver og så lige en afslutning
af året med nedlukning og medfølgende hjemsendelser, og en omstilling til salg udelukkede
via digitale kanaler!
Og også tak til jer andelshavere, der sørme også har været omstillingsparate og fulgt med,
respekterer nye regler og giver personalet et smil med på vejen – eller er det mere et blik
med øjet pt? Uden jer – ingen boghandel!

-

Ordentlighed: FredensborgFordi er en demokratisk ejet virksomhed og derfor er
gennemsigtighed en vigtig værdi for os i bestyrelsen.
o Derfor har vi i løbet af 2020 lavet månedlige nyhedsbreve, nyheder ud på de sociale
medier men også på vores >>
o Generalforsamling er kernen i dét at være en demokratisk ledet virksomhed. En
smule udfordret i år men TAK for at have taget godt imod konceptet. Vi kommer til
at bygge videre på noget af konceptet da vi aldrig kommer til at samle alle
andelshavere under et tag, da vi er så mange. Samtidigt bor vi flere forskellige
steder i landet og er forskellige steder i livet - for andelshavere med små børn kan
det være fordel at kunne se optagelser eller følge med i en livestreamning. Men
mere om det i 2022.

R:
-

Røvirriterende – har det været (og er) med Coronaen! Så er det godt at litteraturen også
kan nemlig også bruges til at få luft for frustrationerne!

-

Rettidig omhu – betegner bestyrelsens tilgang til økonomien.
Ved overtagelsen var vi afventende med at stifte en kassekredit og det har vist sig, at der
ikke har været behov for den. Det vil vi i videst muligt omfang holde fast i.
På økonomisiden har 2020 været kendetegnet af opbygningen af de forskellige
styringsredskaber. Det har drejet sig om det nyindkøbte kasse- og lagerstyringssystem,
FlexPos, samt integrationen til bogholdersystemet E-Conomic. Så starten af 2020 gik med
at få lagt alle varerne ind i FlexPos – og for personalet at lære systemet at kende. Hvilket de
har været hurtige til!
Det har også betydet en ansættelse af Jette Nielsen som vores bogholder. Det viste sig
hurtigt at blive et rigtig godt samarbejde mellem Jette og Jeannette samt bestyrelse.
På de månedlige bestyrelsesmøder i 2020 har Jette givet en status på økonomien og vi har
løbende drøftet hvordan og hvilke styringsredskaber, bestyrelsen skal bruge i
bestyrelsesarbejdet. Vi har brugt 2020 som et læringsår – fordi det har været vores første
år som ejere af boghandlen. Også trods alt det, som vi godt ved, det reelt er svært at vide
omkring et år 1 under en pandemi.

-

-
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I 2021 vil vi i bestyrelsen få udarbejde de endelige procedurer og forretningsordner. I dette
arbejde tager vi også højde for de bemærkninger, vores revisor er kommet med i
forbindelse med årsrapporten.

-

Digital tilstedeværelse:
o I løbet af 2020 har vi arbejdet med få Fredensborg Boghandel endnu mere ind på
den digitale scene:
▪ Instagram – nyt tiltag. Boghandlen ’overtog’ FredensborgFordi’s fra januar
2020
▪ Facebook – der er arbejdet videre med den eksisterende side. Og
FredensborgFordi’s side fortsætter også men vil fokusere på de ting, der
har med driften af selskabet at gøre. Så det bliver boghandelens der er
mest levende
▪ Nyhedsbreve. Bestyrelsen har til nu stået for månedlige nyhedsbreve fra
FredensborgFordi - disse vil begynde at blive nyhedsbreve fra Fredensborg
Boghandel.
▪ Hjemmeside. Pt er boghandlens hjemmeside en underside til
FredensborgFordi’s da vi bygger stille og roligt op. For vi husker på
anekdoten om at hvis Ford havde spurgt folk hvad de ville have, ville svaret
have været en hurtigere hest….I stedet fik de bilen.

D:

På samme måde skal vi finde boghandlens ben ifh.t digital tilstedeværelse
og -salg. Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at der skal være tydelige
digitale salgskanaler fra boghandlen. Det kan realiseres på flere måder. Der
er mao. flere forskellige digitale services, vi kan benytte, og vi skal derfor
finde ud af hvilken måde eller måske måder, det bedst kan gøres på. Det
set ifht. den nødvendige investering, forventede øgede indtjening og
dagligdagen med de services, som boghandlens personale leverer i dag.
Måske er det en webshop – eller måske er ’en webshop’ netop den
nutidige ’hurtigere hest’? Måske er det shops på instagram og facebook –
måske en helt tredje løsning. Bestyrelsen vil arbejde på dette i 2021.

I:
-

Involvering. Tag gerne fat i bestyrelsen, hvis I har ideer til udviklingen af boghandlen, til nye
BOGbobler eller noget helt tredje. Men I skal også vide, at I dermed også for en serveret
ifht at få ideerne til at folde sig ud. Og hvor vi i bestyrelsen kan facilitere rammerne, så gør
vi meget gerne det!
FREDENSBORGFORDI – VI TAGER ET MEDANDVAR FOR BYEN
TAK!
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5. Forelæggelse af den reviderede årsrapport:
Link til FredensborgFordi a.m.b.a. Årsrapport 2020
Link til Revisorens video gennemgang af Årsrapporten 2020 (20:44 min):
https://www.youtube.com/watch?v=oppJGOQVEMA
6. Forelæggelse af budget for det næste år Budget 2022:
Link til FredensborgFordi a.m.b.a. Budget 2021
Link til Formandens video præsentation af Budget 2021 (4:34 min):
https://www.youtube.com/watch?v=DlaGQ8pxWLA
7. Behandling af rettidigt indkomne forslag:
- Bestyrelsens forslag at donere 5000 kr. til den frivillige forening, der enten i 2021 eller 2022
står for afholdelsen af en byfest i Jernbanegade, 3480 Fredensborg blev vedtaget.
- Bestyrelsen modtog ingen andre forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 8 stk. 1.
På valg var:
• Næstformand Jonna Egholm Andersen
• Sekretær Christian de Hemmer Widding
• Medlem Andrea Straub-Bauer
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
9. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslog genvalg af RI Statsautoriserede Revisorer, Skagensgade 1
DK-2630 Taastrup, CVR-nr. 53 37 19 14. Revisor blev genvalgt.
10. Eventuelt: ingen øvrige punkter.
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