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: Købmandsbutik, Agger

Formanden, Michael A. Bank, startede med at åbne den ekstraordinære generalforsamling.
Der er ét punkt på dagsordnen, hvilket er donation til en kommende købmandsbutik.
Jimmy Fisker blev valgt som ordstyrer.
Jimmy Fisker og Søren Nielsen fra bestyrelsen for Erhverv-og Landsby i Udvikling ApS
informerede generelt om planer for købmandsbutikken. Foreningen Erhverv og Landsby i
Udvikling Aps forventer at købmandsbutikken i Agger åbner igen senest pinselørdag 2016.
Der blev forespurgt til om der var skrevet kontrakt med den kommende købmand, og hvilke
vilkår der i givet fald er aftalt. Søren Nielsen forklarede at der var skrevet kontrakt med Jens
Christian Olsen som har drevet købmandsbutik andetsteds i over 30 år. Kontrakten er på alm.
lønmodtagervilkår, og det er således Erhverv-og Landsby i Udvikling ApS, som ejer varelager-

og inventar.
Søren Nielsen forklarede, at det kun kan blive aktuelt, at evt. indskud fra Agger nordre
Grundejerforening vil ske i form af kapitalandele, idet købmandsbutikken (Erhverv-og
Landsby i Udvikling ApS, red.) ikke kan modtage penge som gave, fordi donationen så vil
være skattepligtig for selskabet, og man kan ej heller modtage penge som lån, da selskabet
så vil blive pålagt en rentebyrde.
På baggrund at det indkomne forslag på kr. 50.000,00, som var nævnt i indkaldelsen, var
forslaget fra bestyrelsen, at foreningen kunne indkøbe 17 kapitalandelsbeviser.
Et fremherskende synspunkt var, at foreningen burde indkøbe flere end 17 kapitalandelsbeviser, og slutteligt blev der fremsat foreslag om at indkøbe 25 kapitalandelsbeviser.
Der blev følgelig afholdt to afstemninger:
Afstemning 1: Donation af 75.000 kr. i form af 25 stk. anparter i købmandsbutikken.
Afstemning 2: Donation af 51.000 kr. i form af 17 stk. anparter i købmandsbutikken.
Der var 20 stemmer for en 75.000 kr. donation inkl. 2 fuldmagter (4 stemmer) og der var 30
stemmer for en 51.000 kr. donation inkl. 9 fuldmagter (18 stemmer).
Det blev vedtaget at ANS støtter købmandsbutikken i Agger ved køb af 17 kapitalandelsbeviser á 3000 kr. stykket, i alt 51.000 kr.
Efterfølgende blev der fremsat to forslag til bestyrelsen i ANS som medtages til den ordinære
generalforsamling d. 14. maj 2016.
1. Forhøjelse af kontingent fra kr. 100/år til kr. 200/ år.
2. Køb af flere kapitalandelsbeviser i købmandsbutikken
Generalforsamlingen sluttede ved at Søren Nielsen takkende for donationen
Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde
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