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Når foråret kommer, er det tid til at mødes om andelskassen. Bestyrelsen, repræsentantskabet og medarbej-
derne glæder sig til at se dig til den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsesformand Søren Johannesen vil fortælle om andelskassens udvikling, aktiviteter og resultater i det 
forgangne år – og kigger også lidt ind i fremtiden.

Direktør Jesper Hansen fremlægger årsregnskabet, og du kan stille spørgsmål både til Søren og Jesper. 
Andelskassen er traditionen tro vært ved en let anretning efter generalforsamlingen, og vi runder aftenen af 
med underholdning, som vil bidrage til en festlig og tankevækkende afslutning. 
 
Programmet for aftenen er (cirkatider): 

Kl.  18.00:   
Formanden byder velkommen til generalforsamlingen, som herefter afholdes med følgende dagsorden:   

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om andelskassens virksomhed i regnskabsåret
3. Forelæggelse af andelskassens årsregnskab til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af repræsentantskab
 På valg er:
 Søren Johannesen – genopstiller
 Anders Høiriis Thorsen – genopstiller
 Jens Kristian Pedersen – genopstiller
 Per Kent Nielsen – genopstiller
 Jesper Nørmark Christensen – genopstiller
 Søren Frandsen – opstiller
 Kian Banke Larsen – opstiller 
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Kl. 19.30  Andelskassen er vært ved en let anretning
Kl. 20.30   Underholdning ved Julia Lahme, kendt fra »Gift ved første blik«,  

forfatter, direktør, skribent, cand.mag. i etnologi og livsstilsekspert.  
Kl. 21.30  Tak for i aften og vi ses i Frørup Andelskasse

Af hensyn til bestilling af forplejning, beder vi om hurtig tilmelding og senest den 6. marts 2023. 
Tilmelding skal ske via andelskassens hjemmeside – Ordinær generalforsamling  
Èn adgangsbillet pr. andelsbevis.
Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 18.00 på 
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

https://froerupandelskasse.dk/nyheder/2023/ordinaer-generalforsamling-15-3-2023/

