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Forslag 

A-5 
§6, stk. 3-5 – Vedr. sletning, eksklusion og bortvisning fra butik 
 

Nuværende formulering 

§ 6 Sletning og eksklusion 

Stk. 1 Et personligt eller institutionelt medlemskab 
af Coop kan slettes, uden at medlemmet har udmeldt 
sig, hvis medlemmet trods påkrav ikke udligner en 
restance, eller hvis medlemmet er inaktivt. Et med-
lem er inaktivt, når medlemmet ikke har fået regi-
streret køb på sit medlemskort i det foregående hele 
kalenderår. En sanering blandt inaktive medlemmer 
gennemføres hvert år pr. 30. november efter beslut-
ning i Coops bestyrelse. Medlemmet skal så vidt 
muligt have meddelelse om sletningen, inden denne 
gennemføres. 
Stk. 2 En brugsforening, som ikke efter påkrav op-
fylder sine forpligtelser over for Coop og Coop 
Danmark, kan slettes af bestyrelsen efter indstilling 
fra direktionen. Brugsforeningen skal have medde-
lelse om sletningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der 
ved ord eller handling 
a) har forbrudt sig groft mod Coops formål eller 

regler, 
b) har videregivet fortrolige oplysninger til skade 

for den, der kunne kræve fortrolighed, eller 
c) har bragt Coop, brugsforeninger under Coop 

eller selskaber helt eller delvist ejet af Coop i 
miskredit. 

Stk. 4 Medlemmet har ret til at blive hørt, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion. 
Stk. 5 Medlemmet kan indbringe bestyrelsens be-
slutning om eksklusion for det førstkommende 
landsrådsmøde som et særligt punkt på dagsordenen. 
Indbringelsen skal være Coops administrerende di-
rektør i hænde senest 14 dage efter, at medlemmet 
har modtaget meddelelse om eksklusion. Indbringes 
beslutningen rettidigt, sættes eksklusionen i bero, 
indtil landsrådet har behandlet sagen. 
 
 
 
 
Stk. 6 Ved sletning og eksklusion udbetales med-
lemmets indeståender efter samme regler som ved 

Forslag til ny formulering 

§ 6 Sletning, bortvisning og eksklusion 

Stk. 1 Et personligt eller institutionelt medlemskab 
af Coop kan slettes, uden at medlemmet har udmeldt 
sig, hvis medlemmet trods påkrav ikke udligner en 
restance, eller hvis medlemmet er inaktivt. Et med-
lem er inaktivt, når medlemmet ikke har fået regi-
streret køb på sit medlemskort i det foregående hele 
kalenderår. En sanering blandt inaktive medlemmer 
gennemføres hvert år pr. 30. november efter beslut-
ning i Coops bestyrelse. Medlemmet skal så vidt 
muligt have meddelelse om sletningen, inden denne 
gennemføres.  
Stk. 2 En brugsforening, som ikke efter påkrav op-
fylder sine forpligtelser over for Coop og Coop 
Danmark, kan slettes af bestyrelsen efter indstilling 
fra direktionen. Brugsforeningen skal have medde-
lelse om sletningen. 
Stk. 3 En uddeler kan bortvise et medlem fra butik-
ken, hvis medlemmet: 
a) gennem sin adfærd i butikken skaber utryghed 

for andre medlemmer, kunder eller medarbejde-
re, eller 

b) forsætligt har påført butikken økonomisk tab. 
Stk. 4 Afgørelser i medfør af stk. 3 skal indeholde 
oplysning om varigheden af bortvisningen. Bortvis-
ning og varighed heraf noteres i medlemsregistret. 
Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der 
ved ord eller handling 
a) har forbrudt sig groft mod Coops formål eller 

regler, 
b) har videregivet fortrolige oplysninger til skade 

for den, der kunne kræve fortrolighed, eller 
c) har bragt Coop, brugsforeninger under Coop 

eller selskaber helt eller delvist ejet af Coop i 
miskredit. 

Stk. 6 Medlemmet har ret til at blive hørt, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion.  
Stk. 7 Medlemmet kan indbringe en beslutning om 
bortvisning eller eksklusion, jf. stk. 3 og stk. 5, for 
det førstkommende landsrådsmøde som et særligt 
punkt på dagsordenen. Indbringelsen skal være 
landsrådets formand i hænde senest 14 dage efter, at 
medlemmet har modtaget meddelelse om bortvis-
ning eller eksklusion.  
Stk. 8 En beslutning om eksklusion, der indbringes 
rettidigt, sættes i bero, indtil landsrådet har behand-
let sagen. 
Stk.9 Det foreningsorgan, der har truffet beslutning 
om eksklusion, kan beslutte at ophæve eksklusionen. 
Stk. 10 Ved bortvisning efter stk. 3 ændres et even-
tuelt tilhørsforhold til butikken til en anden Coop-
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udmeldelse. 
 

ejet butik. Ved sletning og eksklusion udbetales 
medlemmets indeståender efter samme regler som 
ved udmeldelse. 
 

 
 

  


