Stiftende generalforsamling for Hyllinge og omegns støtteforening.
Onsdag den 15. december.
Referat: Bo bød velkommen. Kreditforeningen har godkendt en ny købmand. Dette
skete i går
1. Valg af ordstyrer: Hans Sejersbøl valgt.
2. Orientering omkring Brugsen: Det var en trist generalforsamling i sommer
da vi 15. juni bestemte at lukke Brugsen. Vi var nødt til at lukke pga.
økonomien. Vi satte huset til salg, vi har sat det til salg på den måde at køber
får rente og afdragsfri pantebreve. Vi har vist nogle stykker rundt. Ufuk har
været og se huset nogle gange, vi har en vurdering på 2.2 mill. Men det er den
offentlige vurdering, men huset er gammelt, og det er ikke den rette vurdering.
Ufuk er født herude og er dygtig forretningsmand, med mange kontakter. Vi
tror ikke på noget før vi er godkendt hos kreditforeningen. Ufuk er godkendt.
Coop har høje lønninger, samt tilskud til beboelse 10% skal afleveres til
hovedforeningen. Kan man spare disse beløb, kan det lade sig gøre.
Ufuk får ordet: Jeg er gift og 3 børn. Jeg var lige blevet fyret da jeg så
annoncen. Jeg har altid arbejdet med forretning. Jeg er sikker på en lille
købmand kan leve her. Der er mange potentialer, jeg kan skaffe mange ting,
bare spørg. Klapsalver. Jeg har sat håndværkere på og håber jeg kan åbne efter
nytår.

Bo: Det bliver for dyrt at køre til Fuglebjerg, brug ham. Jeg er sikker på Ufok
bliver billigere end Brugsen. Lad os se hvad der sker når der kommer gang i
forretningen. Der åbnes så hurtigt så muligt. Vi må ikke lukke nogen ind før
skødet er underskrevet. Olie og benzin kan ikke åbnes før i 2016 Når oliepuljen
har været ind over, derfor er der 10 års frist ellers skal pengene tilbagebetales.
Foreløbig bliver der ikke brug for kapital fra forbrugerne. Ufuk håber at være
selvfinansierende.
3. Oplæg til stiftelse: Der står at har vi penge til overs skal det gå til
Brugsforeningens fremme. Vi kan ændre denne vedtægt så vi kan beholde
pengene herude. Vi ønsker at bruge pengene til at skaffe en aktivitet herude. Vi
har sat en grænse på 4 km, ellers skal pengene gå til Fuglebjerg. Vi kan bruge

pengene lokalt, vi kan støtte idrætten spejdere eller andet. Vi kan indbyde til
generalforsamling sidste onsdag i marts. Vi skal have en juridisk person som
kan tage hånd om pantebrevet, derfor skal der oprettes en forening. Forslag fra
salen: Opret en fond det er mere fleksibelt. Vi opfordre til at vedtage forslaget
til vedtægter stort set i sin fulde ordlyd, og så kan der stilles ændringsforslag
næste gang.
Under valg har jeg følgende noter:

6.1: Bestyrelse:
Bo Lytzen, Ulla Holm Hansen, Kurt Madsen, Jørgen Frederiksen, Signe BirketSmith, Per Frahm.
6.2-suppleanter:
Laila Andersen, Martin Mortensen
6.3-kritiske revisorer:
Knud Henriksen, Hans Sejersbøl

Afstemning:
Overvældende flertal for samlet vedtagelse af vedtægter og kontingent.

Eventuelt:

Bo

