Købmands bestyrelsesmøde onsdag d. 3 nov.2021
1. referent/sekretær – funktion
i aften tager BBB referat, vi beslutter at lade funktionen gå på omgang. Vigtigt at sende referatet til
Estrid og Alken.dk. Vi læser referatet op inden mødet er slut så det kan godkendes af bestyrelsen
med det samme. Estrid printer ud og sætter i mappe der ligger i butikken.
2. Budget. Kassebeholdning er fin.
3. COOP
Betalinger/fakturaer: Gitte melder lidt besvær med betalinger, kan vi ikke betale med kort? Der er
forskellige besværligheder, men der bliver holdt møde snarest om løsninger, så det bliver et mere
enkelt system.
Vareindlevering: Mogens fremlægger forslag om ny dør i rengøringsrummet hvor varer fra coop
skal stilles ind. Rengøringsrummet kan flyttes op ved bageriet. Modstand mod at lave flere huller i
bygningen? Der er forskellige løsningsforslag og vi går ud og kigger på rummet for at finde den
bedste løsning. Vi er enige om at den bedste løsning måske ville være at coop bruger eksisterende
dør og at vi bygger en mur i opbevaringsrummet, så vi stadig kan have depot derude og samtidig et
aflåst rum til coop varer. Der skal også være plads til private leveringer, måske? Vi vender det med
Mejeriets bestyrelse og tager det op d. 10/11 hvor vi skal holde møde med Coop her i butikken.
D. 10 vil vi desuden diskutere at opnå bedst mulig procenter på varerne.
Hvordan lave en ordning med aflevering af varer? Problemer med hjemmesiden. Også emner til
mødet d. 10.
Bliver papkasserne genbrugt? Det vil vi gerne vide.
Kommunikation til chauffører?
4. Pernille tager sig fortsat af vores forsikringer.
5. Reminder til om alle arbejdsopgaver er sat på billedet i cirkelform. På næste møde kigger vi
på nuværende billede.
6. Forslag om pakkeboks ”Nærboks” hvor man kan afhente pakker købt på nettet. Fylder 2x2
m. Der er ikke plads til den her ved købmanden, måske ved Mejeriet? Eller andet sted ?
Ellers må vi venligst takke nej. Men vi synes det er en god ide og opfordrer dem til at kontakte fx
banestyrelsen.
7. Cykel, sandkasse, gyngestativ, udlejning af budcykel og udeområde venter vi med at tage
stilling til til foråret.
8. Bæredygtighed, et stort område som kræver viden og fordybelse. Måske foreslå en
arbejdsgruppe blandt købmand og makkere. Birgit vil kontakte Anne Agger og de kan evt
lave et oplæg til næste købmandsmøde i februar.
9. Nyt bestyrelsesmøde tirsdag d. 7 december 19.30, i år.
Tak for godt møde, kh Birgit.

