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Generalforsamling 12.03.1986.
formanden Arne Toftager aflagde beretning, - det var bedre at berette i dag end for nogle ar siden,
da brugserne var ude i en krise, 1986 var brugsernes bedste ar siden 1977.
Ny kopimaskine.
Medlemskort til medlemmerne.

Beslyrelsesmode 07.04.1986.
nedsat festudvalg: bestaende af formanden Arne Toftager - naestformand Erling Leerberg - samt
uddeleren
i forbindelse med 100 ars jubilamm.

Bestyrelsesmede 05.05.1986.
reception fredag den 06.06.1986 fra: 10,00 - 17,00: kaffe - kransekage - vin/bitter
til b0rnene is og balloner.
Kollegaer og forretningsforbindelser inverteres fra: 10,00 - 13,00 - serverer: snitter m.m.
Jubi-fest lerdag den 07.06.1986 i forsamlingshuset.

Jubilseum 06.06.1986.
vejret var blassende og regnfuldt.
Men butikken var festklasdt og der var hygge og varme.
Stor rykind hele dagen og vi tror kunderne hyggede sig.
Personalet havde en travl dag med en livlig handel - mange gode tilbud i dagens anledning.
Borgmesteren Jens J0rgen Pedersen m0dte op.
3 sma piger kom med blomster og sang en lille sang for os.
Der var mange blomster og gaver.

Jubilaeumsfest i forsamlingshuset 07.06.1986.
der var pyntet med flagguirlander - bordene i redt og hvidt og blomster fra haverne.
Da?kkettil 114.
menu: aspargessuppe m/k0dboller

kalvesteg
romfromage
r0d/hvidvin/dessertvin
kaffe.

Formanden Arne Toftager b0d velkommen til den store forsamling
Saerlig velkomst til 3 sresgaester: Mary Jensen, hvis far var uddeler fra 1906 - 1929.

Agnes Matthiesen som sammen med sin mand var uddelerpar fra
1929-1970.
Ejner Jensen som havde vaeret formand fra 1967 -1976.

ogsa velkomst til afdelingsdirekt0r Arne Brandt, FDB, Odense.
Kredsformand Moritz Knudsen,Ringe..

Arne Toftager gav et resume over aftenens forteb - Albani og Tuborg havde givet et bidrag til
festen, sa der kunne skaenkes en cognac eller Iik0r til kaffen.
Der var lavet et sanghsefte, bl.a. med en sang som var lavet til brugsens Jubilaeumsfest i 1936.
Lilly og J0rgen Hansen havde lavet en sang her til 100 ars jubilaeet.
Musik var 2-mands orkester, Erling Baungaard, Vissenbjerg.
Suppen blev serveret - og samtalen gik livligt omkring bordene.



z
Arne Brandt talte om brugsbevaegelsen gennem de 120 ar - hvordan den havde bredt sig.
Arne Toftager - brugsen var 100 ar, men det bet0d ikke at den var affaeldig gammel, men fortsat en
frisk og initiativ forretning, og 0nskede at man fortsat ville sta sammen om foreningen, sa den
kunne bevares de nasste 100 ar.
Agnes Matthiesen holdt derefter tale, fremdrog sma muntre historier fra de 42 ar, som hun og
hendes mand havde vasret uddelerpar.
Fritz S0rensen takkede for det stor fremm0de - lidt om brugsen gennem 100 ar - og habede pa
medlemmernes trofasthed mod deres gamle brugs.
Klaus J0rgen Pedersen fortalte om hans m0de med brugsen i Lesotho, Afrika.
Formanden b0d velbekomme og vi gik til kaffebordene og derefter var der dans.
leg tror alle var enige om at det var en god jubilaeumsfest.

Bestyrelsesmede den 01.12.1986.
det blev vedtaget, som noget nyt at der skulle vaere kaffeudskaenkning den sidste s0ndag f0r jul, og
det blev positivt modtaget.

Bestyrelsesmede 02.02.1987.
det blev vedtaget at installerer naturgas - nyt tasso fyr - samt stalskorsten i den gamle skorsten
pris: 40.015, - kr.

generalforsamling 12.03.1987.
der var m0dt 75 medlemmer.
Den store konkurrence fra de store supermarkeder i byerne der truer de sma dagligvarebutikker ,
med lukning til f01ge, sa brug derfor din egen butik, det er hjaelp til selvhjaelp.
Arne Toftager 0nskede ikke genvalg. Uddeleren takkede ham for det gode arbejde han gjort for
brugsen igennem 20 ar, han har siddet i bestyrelsen, heraf de sidste 12 ar som formand.

Bestyrelsesmede 06.04.1987.
ny formand: Erling Leerberg - naestformand: Vagn Mortensen.

Bestyrelsesmede 02.05.1988.
det blev vedtaget at renoverer asfalten foran forretningen, pris kr. 41.920.

bestyrelsesmede 29.08.1988.
reparation af tag, tilbud fra Ryslinge Tagdsekning. : kr. 56.000.

bestyrelsesmede 06.021989.
angaende generalforsamling, blev det vedtaget at bestyrelsen patager sig alle praktiske
arrangementer sasom opstilling af borde - servering og opvask.

Generalforsamling 16.03.1989.
forventningen til fremtiden er ret pessimistisk for sma butikker - det ser ud til at nedgangstendensen
fortsaetter. Mange butikker lukker og den nye lukkelov kan yderligere forvride konkurrencen.
Uddeleren matte konstatere at aret havde givet det darligste resultat af primaer drift i hans tid som
uddeler.



Bestyrelsesmede 03.04.1989.
der er nu indf0rt et discount-program 100 varer/priser, omssetningen skal stige med 2% for at betale
omkostningerne ved ordningen.

Bestyrelsesmede 01.05.1989.
benzinsalget er faldende, derfor fors0ger vi at ga over til oktan 96 i stedet oktan 98, da oktan 96 er
28 0re billigere.
Vi har fact tips, men der var ikke meget den f0rste uge.

Bestyrelsesmede 07.08.1989.
kunderne kan nu betale med dankort(nota??).

bestyrelsesmede 04.09.1989.
discountvaresortiment udvidet til 300 numre, sselges til samme pris i alle brugser/Obs/Kvickly.
priserne holder samme niveau som Fakta.
3 nye vinduer i kvisten/lejligheden kr. 10.000

bestyrelsesmede 04.12.1989.
k0b af anden varebil, kr. 40.000 - den gamle skulle der kostes for meget pa.

Bestyrelsesmede 05.03.1990.
vareturene: tirsdag og fredag laegges sammen og k0res fredag eftermiddag.

Generalforsamling 08.03.1990.
arsomsstningen 1989 er steget med 4% , hvilket ma vsere tilfredsstillende.

Bestyrelsesmede 03.09.1990.
opg0relse sker 10rdag eftermiddag (som fors0g) den 27.10.1990.
benzinprisen stigning/fald - er for sa vidt bestemt af OK.

Bestyrelsesmede 05.11.1990.
nye vinduer i facaden: lejlighed og kontor kr: 25.000.

bestyrelsesmede 03.12.1990.
benzinsalget har vseret dyrt for brugsen i dette efterar pa grund af Golfkrisen.
Pris og avancejustering er i okt-driftsrapport pavirket af overtagelsen af varelageret fra Fr0rup
Brugsf. Som er lukket.
Opsat tyverialarm ca. kr 4.500.

Bestyrelsesmede 04.03.1991.
k0b af ny m0nttelefon, man regner med at den er indtjent pa 2M> ar.
Nyt system i regnskabet g0r det fore!0bigt ugennemskueligt.
Fremtiden skal vise om sammenholdet mellem de sma brugser kan animere til en dialog med FDB.

Generalforsamling 14.03.1991.
asndrede m0nster i detailhandlen g0r konkurrencen bidende hard for Brugsen, som trods deraf har
haft en omsaetningsstigning. Discountprogrammet er arsag til at indtjeningen er mindre end i 1989.



resultatet for 1990 er ikke tilfredsstillende. Det billede bliver forstaerket af at der ud af driften er
taget kr. 33.000 til forbedring af bygningerne.
Slutteligt blev det omtalt at Minna og Fritz tillige med Anne Margrethe havde haft 20 ars jubilaeum
november 1990.
en sidste pamindelse til medlemmerne: "Brugsens fremtid ligger i indk0bsvognene.
Regnskab - et underskud pa kr. 8.900 pa trods af en omsaetningsstigning pa 8% - discountpriserne
har bevirket et avancefald pa 0,8%.

Bestyrelsesmede 02.04.1991.
aftale med postvassenet om postbutik i brugsen fra 01.05.1991.

bestyrelsesmede 02.09.1991.
indbrud i brugsen 25.08.1991, hvilket giver nogen forsikringsmasssige udgifter.
FDB bestemmelser om levering af varer pr 30.09.1991 g0r at vi ikke slev kan bestemme
servicegraden i butikken. De sma brugser presses hardt.

Bestyrelsesmede 07.10.1991.
distributionen af varer - begrasnsningen deraf skal tilpasses - restordrer giver en del problemer.
Det betyder ogsa at der hentes franskbred fra 0rbaek Bageri, det fors0ges ogsa med rundstykker om
10rdagen.
Der skal indhentes byggetilladelse til carporten for varevognen.

Generalforsamling 26.03.1992.
vanskelige betingelser som de sma butikker har at arbejde under, og FDB,s
distributionsbetingelser har 0get presset pa de sma brugser og gjort de vanskeligt for dem at
holde servicegraden, hvilket kan va?re svajrt for kunder at forsta.
Den nye struktur med kaededannelser i FDB, giver de sma brugser hard konkurrence.
Opfordring om et staerkt sammenhold om Tarup Brugs.

- Brug postekspeditionen til ind- og udbetalinger, kun det tasller ved bevaring af
servicefunktionen..

Bestyrelsesmede 02.04.1992.
fritz havde vjeret pa ekstraordinaer FDB-kongres og hovedindtrykket var at de mindre brugser ville
fa mindre selvstajndighed og frihed samt st0rre feellesomkostninger.
K0b af brugt kopimaskine fra Andelskassen kr. 10.000 incl. Service: 20.000 kopier.

Bestyrelsesmede 01.06.1992.
der er tegnet en "milj0forsikring" pr 01.07.1992 pa benzin - koster 2 0re pr liter solgt benzin.
Brugsen og OK deler udgiften, selvrisikoen er kr 100.000.

bestyrelsesmede 03.08.1992.
indbrud den 16.07.1992, der blev stjalet for kr.33.800, men heldigvis er der fa reparationsudgifter.
Forsikringsselskabet anbefaler at vi installerer overvagning af natboks og spiritus, gitterskab til
tobaksvarer og decentral kald til vagtcentral. Vi vil derefter sparer kr. 5.000 pa praemien pr. ar

bestyrelsesmede 07.09.1992
det nye "Quick-lotteri" (skrabelodder) er starlet med stor omsaetning - men stort arbejde for
personalet og lille fortjeneste til brugsen. Vi er dog tvunget med pga. tips og lotto.



Bestyrelsesmede 05.10.1992.
omkostninger til distribution og koncernbidrag bliver st0rre, bl.a. pga. at afgiften pa diesel ikke
laengere kan fratraekkes.
Vinduer i natboksen er raddent, sa de bliver muret til.

Bestyrelsesmede 07.12.92.
det er besluttet at afvikle medlemmernes driftslan saledes at 50% tilbagebetales i 1992 og resten i
1993.

Generalforsamling 25.03.1993.
50 personer deltog.
1992 havde vaeret et godt ar (53 uger) overskud pa 106.807 kr. - god sommerhandel -
stadigvaek er sammenhold "n0glen" til at overleve.

Bestyrelsesmede 07.06.1993.
brugsen skal tilsluttes on-line for tips/lotto - pris ca. 15.000 kr. opstart omkring februar 1994.

Bestyrelscsmode 04.10.1993.
taget er blevet repareret, samt udskiftning af et par nye ovenlys.
Sammenhandelsbetingelser med FDB for 1994. uden st0rre aendringer, dog er kredittiden blevet
nedsat til: 10bende uge + 18 dage.

Bestyrelsesmede 06.12.1993.
der er blevet installeret Dankort-terminal
resten af medlemmernes driftslan bliver udbetalt her i december - kr. 18.000

bestyrelsesmede 07.02.1994.
arsregnskabet fOr 1993 giver et mindre overskud end 1992.
on-line tips/lotto har nu virket i 1. uge og omsaetningen pa spil er steget markant.

Generalforsamling 24.03.1994.
omsaetningen var mindre end i 1992 - skyldes bl.a. en uge mindre (lig med 2 %) - samt en darlig
sommer og skattereformen, der betyder faerre penge blandt folk.. Brugsen har klaret sig som andre
sammenlignelige forretninger.
Brugsen har en meget god likviditet, og bestyrelsen har en tro pa fremtiden.

Bestyrelsesm0de 02.05.1994.
fra 01.05.1994 overgar brugsen til EDB-10n.
Bestyrelsen besluttede at saelge rettighederne til at saelge fyrings- og dieselolie til OK - det betyder
at vi far kr.20.000. i good-will.

Bestyrelsesmede 05.08.1994.
butiksstatistikken for l.halvar af 1994 blev gennemgaet - og vi f01ger godt med.
Uddelerkontrakten blev forhandlet, da svindgodtg0relsen bortfalder efter opg0relsen 22.10.1994.
10nnen udg0r fra 01.11.1994: en basis!0n afhaengig af omsaetningen + en fast %-del af
daekningsbidrag 1. herudover besluttede bestyrelsen at yde et personligt tillaeg pa kr 25.000 pr ar.



Bestyrelsesmede 07.11.1994.
det er besluttet at k0be PC med udstyr til ca. kr 34.000 + moms.
Vi skal forvente at investere i en kasseterminal til ca kr 100-120.000 sidst i 1995.
vi hedder i fremtiden Lokal-Brugsen. Fra 01.01.1995.
nyt facade-skilt: Lokal-Brugsen.

Generalforsamling 23.03.1995.
1994 havde vzeret et meget tilfredsstillende ar for brugsen med et overskud pa kr. 117.000
god sommer - tips/lotto on-line.
PC og kasseterminal i slutningen af 1995 er n0dvendig, hvis brugsen skal besta i fremtiden.
Ajourf0rte vedtsegter blevet draftet og vedtaget. Desuden gav generalforsamlingen bemyndigelse til
bestyrelsen, til at indf0re indmeldelsesgebyr og at slette visse medlemmer, hvis man 0nsker at
tilslutte sig en eventuel landfordelingsordning FDB.
Erling Leerberg og Kjeld Pedersen 0nskede ikke genvalg, nyvalgt blev Arne Nielsen og Lisbeth
Larsen.
Der blev stillet nogle sp0rgsmal angaende det eventuelle "nye medlemskab", endnu er der tale om
et forslag.

Bestyrelsesmede 03.04.1995.
bestyrelsen konstituerede sig med:

formand: Ingrid Christensen
naestformand: Vagn Mortensen
sekretaer: Torben Pedersen.

Bestyrelsesmede 07.08.1995.
"det nye medlemskab" blev vedtaget pa FDB,s kongres. Af samme arsag underskrev bestyrelsen en
ny samarbejdskontrakt med FDB.

Bestyrelsesmede 02.10.1995.
jubilaeumi brugsen 01.11.1995. Id. 13.30- 17.00 for uddelerparret Minna Og Fritz samt
butiksassistent Anne Margrethe, der har vaeret ansat i 25 ar.

Bestyrelsesmede 08.01.1996.
den nye kasseterminal er blevet installeret - om end det gav nogle vanskeligheder i begyndelsen, og
sa er der igen dividende : 2 %.
Ultimo december 1995 blev det besluttet at brugsen alligevel inden den 31.12.1995 blev tilsluttet
Oliebranchens Milj0pulje, det havde vaeret debateret flere gange i 10bet af efterarets
bestyrelsesm0der - saledes at det ma paregnes at anlasgget bliver lukket og demonteret, senest i ar
2012,

Generalforsamling 11.04.96.
darligere resultat end sidste ar, overskud pa kr.39.000.
nye/opdaterede vedtaegter pa grund af det "nye medlemskab" , som er startet 01.01.96 - efter at
have k0rte som fors0g pa Sydfyn. Det nye medlemskab giver bonus og rabatter i andre
brugsforeninger ogsa, samt i f.eks Merlin. Det har paf0rt vores brugs nye udgifter til kasseterminal,
samt mere arbejde i indk0ringsfasen



bestyrelsesmede 02.09.1996.
bestyrelsen besluttede at tilmelde sig overbygningen pa landsfordelsordningen med en dividende pa
2 %. Endvidere at Samvirke skal koste et arligt medlemsabonnement pa kr. 60,00 .

bestyrelsesmede 03.03.1997.
bestyrelses forslag om vedta;gtsaendring - paragraf 7. saledes at antallet af bestyrelsesmedlemmer
nedsasttes til 5, da det tilsyneladende kan va?re svaert at finde nye bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamling 03.04.1997.
brugsen havde haft en omsastning pa ca 5.000.000 i 1996 eller en nedgang pa ca 8 % i forhold til
1995. konkurrencen fra de st0rre omkringliggende byer er hard . der sker ogsa en stor udskiftning af
borgere i Tarup og omegn og det er tilsyneladende svaert at fa tilflytterne til at handle i Brugsen.
Der har vaeret ekstra udgifter til kasseudstyr, bonus m.m. pga. "Det nye medlemskab" som blev
indf0rt i 1996, det bliver af!0st at dividende pa 2 % pa de fleste varer fra 1997., det bliver
spaendende om vi har rad.
Vedtaegtsaendring, saledes at der fremover er 5 medlemmer i bestyrelsen mod tidligere 7..

Bestyrelsesm0de 05.05.1997.
bestyrelsen konstituerede sig med: formand Ingrid Christensen

nasstformand Lisbeth Larsen
sekretaer Torben Pedersen

bestyrelses mode 02.06.1997.
omsaetningsindex: 105,7.
varebilen har vaeret til syn i maj, regning endnu fremkommet.

Bestyrelsesmede 01.12.1997.
Pga. faldende benzinsalg gennem flere ar blev det besluttet at skifte t i l : blyfri 95 ved naeste
pafyldning.
Der har V33ret indbrud 29.11.1997 - intet er stjalet, men ruden i d0ren er smadret.
For 3.500 - 4.000 vil Steffen Kildegard haeve og repareret fliserne ved indgangspartiet, sa der er
mulighed for at k0re ud og ind med kundevogne..

Bestyrelses mode 02.03.1998.
to indbrud - den 14.02.1998 og igen 16.021998. -udgiften for brugsen be!0ber sig til ca 10.000.
nyt kasseregistreringsudstyr (boks 2) skal indf0res i 4.kvt. 1998. udgift ca 60.000.

generalforsamling 02.04.1998.
der var m0dt ca 40 personer incl bestyrelse.
Omsaetningen har stort set fuldt prisudviklingen.
En enkelt deltager luftede tanken om at melde sig ud af FDB.

Bestyrelsesmede 04.05.1998.
Uddeler fortalte om storkonfliktens betydning for brugsen - manglende varer - samt at vi selv
skulle hente de varer som vi kunne fa pa FDB Vejen - skulle afhentes i egen varebil.



Bcstyrelsesmode 08.06.1998
driftsrapporten for april udviste et index pa 110, det var hamstring pa grund af storkonflikten.

Der er fortsat efterd0nninger med manglende varer.

Bestyrelsesmede 30.11.1998.
brugsens arskalender er udgaet.
Der bar vaeret nogle fa indk0ringsvanskeligheder med det nye kassesystem Boks2 men nu virker det
planma;ssigt.

Bestyrelsesmede 01.02.1999.
november og december, darlige maneder med store vedligeholdelsesudgifter bl.a. kompressor og
boks2.

Generalforsamling 25.03.1999.
- resultatet ma betegnes som utilfredsstillende- medvirkende til det darlige resultat er bl.a. store

udgifter til Boks2 - en ny kompressor. Konkurrencen fra f.eks. Nyborg og 0rbaek er stor og
mange nye borgere handler hvor de arbejder. Brugsen bar stadig mange serviceydelser, som
varetur, tips, lotto, postbutik og handk0bsudsalg til gavn for kunder og lokalsamfundet. Men
benzinsalget lukkes til sommer. Uddeleren fortalte om storkonflikten i begyndelsen af 1998, der
havde givet ekstra arbejde, bl.a. med at hente varer i Vejen.

Bestyrelsesmede 07.06.99.
driftsrapporten for marts samt 1. kvt. Blev gennemgaet, blev et darligt resultat. Varevognen skal til
syn i 10bet af juli. K01 og frost boxene bar der va?ret en del reparation pa, men skulle k0re nu igen.

Bestyrelsesmede 02.08.99.
varevognen er blevet synet i juli. Benzintanken blev lukket 26. juni.

Besty relsesmede 27.09.99.
det er blevet meddelt at benzintanken skal opgraves og arbejdet gar i gang 27.09.

besty relsesmede 06.12.99.
dividenden ar 2000 blev draftet, det blev bestemt at den skulle k0re uaendret videre.
Den gamle frugt og gr0ntk01er er udslidt, sa der er bestilt en ny, som kommer midt i december.
S0ndag den 19 dec. Er der abent i Brugsen, og fra 13,30 til 17,30 vil en fra bestyrelsen byde
kunderne pa kaffe.

Generalforsamling 23.03.00.
formanden beklagede i sin beretning, de stadig st0rre udgifter, som bliver palagt Brugsen, fra FDB,s
,det bevirker at det er svzert at drive Brugsen fornuftigt, - som Ingrid udtrykte det - taenk jer, hvis I
fik smidt varer i indk0bsvognen, som I ikke vil have - men skal k0be det.
Det "frygtede" artusinde skifte, gik nemt og smertefrit (EDB).
Selve resultatet blev et underskud, som ma betragtes som utilfredsstillende, medvirkende til det
darlige resultat, var reparationer til k01- og frost, benzinsalget stoppede og konkurrencen fra Nyborg
og 0rbzek er fortsat stor.



Bestyrelsesmode 29.05.00.
henvendelse fra Herrested brugsforening angaende fusion, uddeler Lars Corfitsen henvendte sig til
uddeleren, om fusion det skulle ske i 10bet afar 2000, og det ville koste kr. 700.000,- - 800.000,- at
lave butikken om, og bestyrelsen skulle slas sammen med 7 medlemmer fra Herrested og 2 fra
Tarup, og der skulle holdes aben s0ndag, og have en uddeler pa beddingen. Det blev dr0ftet i
bestyrelsen, og alle var enige om et nej, da bestyrelsen ikke kunne se fusionen ville gavne Tarup
brugsforening.

Bestyrelsesmede 25.09.00.
taget til efterretning, at Lokal- og Dagli- brugsen bar fact failles driftsradgivere.
Brugsens fremtid - Fritz S0rensen meddelte at ban stopper november 2001.

Bestyrelsesmede 27.11.00.
Afgangsregnskab, fra uge 45 opstart af ny form for regnskab.
Brugsens fremtid - blev dreftet om fortsasttelse, lukning eller fusion. Fusion er iflg. FDB ingen
10sning. Der bliver arbejdet videre med fremtiden.

Bestyrelsesmede 08.01.01.
Tage Baek, RVT var og orienterede om mulighederne for Brugsens fremtid. Han mente bestyrelsen
havde en slap holdning - der var ikke pravet noget, bl.a. aendring af laengere abningstider,
personaleudgifter var for store i forhold til omsa?tning - dividende udbetaling selv om der ikke var
penge til det, der skulle taenkes pa, det var det sidste handelssted i Tarup.
Til generalforsamlingen i foraret, skulle det meddeles at Fritz gar pa efter!0n til efteraret, samt at
personalet var sagt op, og s0gning om ny uddeler saettes i gang, samt maske salg til en k0bmand.
Til august indkaldes til generalforsamling, hvor det meddeles at brugsen lukker, hvilke dato? -
Omkring sidst i oktober, skal der indkaldes 14 dage efter til endnu en generalforsamling, hvor det
endelig besluttes.

Bestyrelsesmede 19.02.01.
Dorthe 25 ars jubilaeum 23.03.01, Fritz sp0rger om hun vil have reception.
Fremtidsplanen - i forlaengelse af bestyrelsesm0det 08.01.01 - oplyser BA at personalet ikke ma
fyres pa disse vilkar (opsiges pr 31.03.01 for at give ny uddeler frie haender).
Bestyrelsen vil overveje til naeste bestyrelsesm0de, hvordan k0replanen skal forega.

Bestyrelsesmode 05.03.01.
dorthes jubilasum, hun 0nsker ingen reception, men far tildelt 12 flasker vin.

Generalforsamling 29.03.01.
formanden konstater at stadig flere omkostninger bliver palagt Brugsen, selvom der var lovet
besparelser fra FDB,s side, sa den venter vi fortsat pa..
Stor udskiftning af beboerne i Tarup og derfor fortsaetter de med at handle i de st0rre byer hvor man
kommer fra - st0rre sortiment - og indk0bsoplevelser - hele familien pa indk0b..
Nedlaeggelse af benzintanken bar ogsa kostet butiksvareomsa?tning.
Uddeler fratraeder til efteraret.
Sa derfor skal bestyrelsen i gang med at overveje, hvad fremtiden vil vaere for Brugsen?
- skal der s0ges ny uddeler.

skal der fors0ges at sa?lge til en k0bmand.
Eller lukke og saelge ejendommen.



Eventuelt: - fra de fremm0dte (36 i alt) - kom der mange forslag fra: - hvad de mente ville gavne
Brugsens fremtid - slut med middagslukning - s0ndagsaben - fusion med 0rbaek Brugsforening
- sommerhusomraderne og campingpladser, g0res opmaerksom pa Brugsen fmdes - salg til Fakta.
Bestyrelsen lovede at alt skulle pr0ves.

Bestyrelsesmede 02.04.01.
benzintank/milj0 er stadig ikke afsluttet, og det vil vare flere ar endnu f0rend de sidste pr0ver er
taget.
Brugsens fremtid blev der snakket meget om - der skal ikke s0ges en ny uddeler, ingen fremtid og
hvem vil vi fa.
Men der skal tages kontakt til 0rbaek Brugsf. om fusion.

Bestyrelsesmede 07.05.01.
opsigelse af lejlighed, aftalt at sende en opsigelse til lejeren med 12 maneders opsigelse.
Henvendelse fra Dagli-Brugsen, Herrested, om eventuel samarbejde. Et samarbejde er ikke aktuelt,
kun en fusion vil vaere aktuelt..
Det blev aftalt at henvende sig til 0rbaek- og Herrested, om fusion, f0r vi pr0ver andre muligheder.
Opsigelse af personate - de er blevet opsagt i april maned - med fratraedelse til 31. okt.
Varevogn skal til syn 13. juli.

Bestyrelsesmede 07.06.01.
angaende breve som var sendt til 0rbaek- og Herrested Brugsf. - om fusion.
Vi har ikke h0rt fra Herrested.
Fra bestyrelsen i 0rbaek er der kommet en henvendelse om at de vil bes0ge Tarup Brugsforening,
den 21.06.01 - og at bestyrelsen fra os, skal til 0rbaek den 21.06.01 Id. 19,30, hvor uddeleren i
0rbask vil fortaslle om 0rbask Brugs.

Bestyrelsesmede 21.06.01.
M0de i 0rba;k Brugs, formanden Johannes Rasmussen b0d velkommen til en draftelse af en fusion
mellem de 2 foreninger. Hans bestyrelse var positive overfor forslaget. Uddeler Ole Hansen havde
lavet et budget for 2002, som gennemgik..
Der skulle laves mange tiltag for at fa omsastningen op, bl.a. ved indsats i sommerhusomradet, ved
reklamer og skiltning - 0get abningstid og ansatte skulle vise positiv indstilling, og der skulle
investeres med ca, kr. 300.000,-
Overtagelse skulle finde sted 01.01.2002. Johannes Rasmussen gjorde opmaerksom pa, at 0rbaek
Brugsf. vedta;gter skulle f01ges, og der var almindelig bestyrelsesvalg - ingen fra Tarup Brugsf.
bestyrelse var givet pa forhand.
Efter et summem0de for hver bestyrelse, m0dtes vi igen.
Johannes Rasmussen fortalte at 0rbxk var rede til videre fusionstanker, og den 24.07.01, hvor
na3ste m0de var, ville de tage endelig stilling.

Bestyrelsesm0de 04.07.01.
M0det med 0rbask Brugsf. 21.06.01 blev vendt og drejet, og vi vil se tiden an.

Bestyrelsesmede 31.07.01.
0rbaek Brugsf. bestyrelse meddelte efter deres bestyrelsesm0de 24.07.01 -at p.g.a. voksende
betaenkelighed - afslag om fusion, det var ret skuffende.
Formanden har henvendt sig til Herrested Brugsf. bestyrelse ang. Svar pa fusion, vi venter pa svar.



Bestyrelsesm0de 27.08.01.
bestyrelsen for Herrested Brugsf. bar meddelt formanden at de ikke 0nsker en fusion med Tarup
Brugsf.
sa et salg er den eneste mulighed der er tilbage. HOME er sat pa sagen med salget, og de vil komme
med et udspil om prisen.
Indkaldelsesdatoer til generalforsamlingerne om op!0sning af foreningen blev fastsat: den f0rste
generalforsamling blev den 18.09.01 og anden generalforsamling blev 03.10.01.
Der bliver udsendt skriftlig indbydelse ud til medlemmerne.

1. Ekstraordinaere generalforsamling 19.09.2001.
der var 48 personer incl. Bestyrelse.
Valg af ordstyrer: Poul Erik Larsen.
Stemmetaellere: Ingrid Matthiesen og Torben Pedersen.
Opl0sning af foreningen, Ingrid Christensen gav en forklaring pa hvorfor bestyrelsen havde valgt
forslag om op!0sning af foreningen, hun naevnte bl.a. stop af benzinsalg, mindre handel, uddeler gar
pa pension, udskiftning af beboerne i Tarup, de har ingen tilh0rsforhold til Tarup, og at 0rbaek og
Herrested Brugsforeninger havde sagt nej til fusion, sa den eneste udvej var salg - bygningen var
sat salg gennem Home.
Ordet blev givet frit - N. H. Pedersen ville vide hvorfor ingen uddeler var blevet s0gt? Annelise
Spangsgaard var bekymret om fremtiden for en butik i Tarup? Peter Larsen ville vide hvad et
overskud skulle bruges til?
Tage Bek Pedersen, RVT revision gav svar pa disse sp0rgsmal, ved en udskrift af driftsresultaterne
fra 1997 - til uge 35 2001, hvor det tydeligt fremgik, at det gik mod st0rre og st0rre underskud, og
at butiksvareomsaetningen var al for lille til at drive en forretning. Sa en d0gnkiosk med dette
udvalg af varer var mere passende.
Efter en del summen og snak gik man over til afstemning.
Afstemningen - 46 stemmesedler blev udleveret, de sidste 2 af de 48 fremm0dte, var den ene ikke
medlem og den anden var Tage Bek Pedersen.

For forslag om nedlaeggelse 34
Mod forslag om nedlseggelse 12
Ugyldige stemmer 0
Blanke stemmer 0

Punkt 3. bortfaldt.
Ingrid Christensen afsluttede og bad om fremm0de igen om 14 dage - onsdag den 3. oktober. Da
der vil blive indkaldt til 2. ekstraordinasre generalforsamling.

2. ekstraordinaere generalforsamling 03.10.01.
der var m0dt 48 personer incl. Bestyrelsen
formanden Ingrid Christensen b0d velkommen.
Valg af ordstyrer : Poul Erik Larsen - Stemmetaellere blev: Torben Pedersen og Vagn Mortensen.
Punkt 2. Ingrid opremsede hvorfor bestyrelsen havde forslag om nedlasggelse af foreningen, det var
en gentagelse af sidste generalforsamling, og at der var 2 meget interesserede k0bere af butikken.
Derefter gik man til afstemning.
Der blev udleveret 46 stemmesedler.

For forslag om nedlaeggelse stemte 39
Mod forslag om nedlasggelse stemte 5
Ugyldige stemmer 0



Blanke stemmer 1
Punkt3. bortfaldt.
Punkt 4. valg af likvidationsudvalg: forslag: Ingrid Christensen, Anette Nielsen,

Fritz S0rensen, Arne Madsen, Torben Pedersen og Peter Larsen.
Valgt blev. : Ingrid Christensen, Anette Nielsen og Fritz S0rensen.

Ingrid Christensen afsluttede, med at takke uddeler og personale for et godt og positivt samarbejde i
den svajre tid der er gaet.

Bestyrelsesmede 08.10.01.
M0de med J0rn Laursen, Home, ang. Salg af Tarup Brugs.
Der blev gennemgaet: valg af advokat: som blev Bang Olsen, - salg af varelager, overtagelsesdato,
tips og lotto - apotek, de 2 sidstnsevnte skal ny ejer selv aftale, om ny aftale.
Ib Spangsgaard er evt. k0ber, og der skulle ssettes nogle ting pa plads, sa k0bsaftalen kunne laves.
Inventarlisten blev gennemgaet, og vasrdisat til kr. 60.000,-. ang. Hesselager Apotek ville Ib tage
kontakt dertil og aftale hvordan en ny aftale kom island .
Overtagelsesdato blev sat til 09.11.01, butikken lukker 31.10.01. og derefter optaelling som
bestyrelsen skal foretage, og IB ville lave stikpraver. Varelager : Ib overtager pa let fordaervede
varer til kostpris.

Bestyrelsesmede 15.10.01.
m0de med Hanne og Ib og Home.
De sidste smiting i k0bsaftalen blev rettet til, og derefter blev der skrevet under af k0ber og sselger
Den 31.10.01 hvor Brugsen lukker, vil der blive afholdt afskedsreception for Fritz S0rensen og
personalet fra kl. 15,00 - 17,00 i Brugsen . - der vil blive budt pa en forfriskning. Personalet vil
som gave fa en gavecheck pa hver kr. 500,- og Fritz S0rensen vil fa en standerlampe. Fritz S0rensen
vil som resten af personalet ogsa fa fratraedelsesgodtg0relse.
Optselling af varelageret finder sted 10rdag den 03.11.01. der vil Tage Bek Pedersen RVT ogsa v«re
der. Sa alt kan vaere afsluttet til mandag den 05.11.01. hvor Ib og Hanne Spangsgaard vil overtage
forretningen.

Bestyrelsesmede 05.11.01.
Ib ville overtage varelageret som aftalt, men til en anden pris end den aftalte, da der var uenighed
om det var med eller uden moms, der var aftalt pa m0det den 15.10.01.
der blev opnaet enighed om overtagelsespris pa kr. 100.000,- kontant (excl. Moms)
Fritz og Ib aftalte at m0des 06.11.01. om formiddagen for at aflaese el - vand - gas. Og derefter
overdrage n0glerne til Ib.
Dermed var aeren som Tarup Brugs slut.

Likvidationsmede 09.11.02 hos Fritz.
Indbudt var resten af bestyrelsen
Pa m0det blev den 24.10.02 bestemt til den afsluttende generalforsamling, der skulle serveres et par
stykker sm0rrebr0d, 01 - vand samt kaffe.
Pa m0det blev likvidationsprovenuet fordelt:

Spejderne, Kongsh0jgruppen kr. 20.000,-
Sm0rhullet - 20.000,-
^Idreklubben - 10.000,-
TarupKirke - 20.000,-
Rosengarden - 50.000,-



Tarup Idrstsforening (Motionscenter) kr. 100.000,-
0ksendrup Forsamlingshus - 100.000,-
Tarup Forsamlingshus - 300.000,-
Restbel0bet til Kraeftens Bekasmpelse.

Afsluttcndc generalforsamling 24.10.02.
Der var m0dt 60 personer.
Ingrid Christensen b0d velkommen.
Vi startede med en sang: Nu falmer skoven trindt om land ...
Punkt 2. forelaeggelse af det endelige likvidationsregnskab af 24.10.2002., det stod Fritz S0rensen
for. Der var hverken sp0rgsmal eller kommentarer. Regnskabet blev godkendt uden bema^rkninger.
Derefter var der provenuefordeling, der var m0dt repraesentanter op for alle klubber, foreninger
m.m. Og alle fik sagt tak for at "Brugsen" havde husket dem.
Derefter gik man over til traktementet
Klokken 21,00 kunne Ingrid Christensen takke for fremm0det, samt sige en stor tak til Fritz
S0rensen,s arbejde han havde gjort i forbindelse med likvidationen, med overraskkelsen af en buket
blomster.

Afsluttende mode 10.06.03. hos Fritz Serensen.
Ved den afsluttende generalforsamling, blev der uddelt kr. 620.000,-
Restbel0b: til Krsftens Beksmpelse der fik: kr. 31.236,93
Den 07.02.03. er kontoen 500-382-7 i Frarup Andelskasse blev 0 - stillet.
Protokollerne bliver overgivet til Lokal Arkivet i 0rbaek.


