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Vedtægter for Coop amba 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
 
Stk. 1 Foreningens navn er ”Coop amba” (i det følgende kaldet Coop) med binavnene ”Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger amba” og ”FDB amba”. 
 
Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Albertslund kommune. 
 

§ 2 Organisationsform 

Stk. 1 Coop er en landsdækkende brugsforening organiseret som en andelsforening med begrænset ansvar. 

 
Stk. 2 Coop er dels en forening for personlige og institutionelle medlemmer, dels en forening for 
selvstændige brugsforeninger i Danmark, inklusive Grønland og Færøerne. 
 

§ 3 Formål 
 
Stk. 1 Coops formål er at organisere forbrugerne til varetagelse af deres fælles interesser 
i overensstemmelse med de internationale andelsprincipper: 
 
a) Frivilligt og åbent medlemskab. 
b) Demokratisk medlemskontrol. 
c) Økonomisk medlemsdeltagelse. 
d) Selvstyre og uafhængighed. 
e) Uddannelse, undervisning og information. 
f) Samarbejde med andelsforeninger. 
g) Hensyn til en bæredygtig samfundsudvikling. 
 
Stk. 2 Coop bygger på følgende værdier: 
 
Indflydelse 
Medlemmernes aktive medejerskab, butikkernes styrker og forskelligheder, medarbejdernes synspunkter og 
en aktiv dialog med omverdenen skal være med til at forme vores virksomhed.  
 
Ærlighed 
Vi holder, hvad vi lover, og forbrugerne skal føle sig trygge, når de handler i vores butikker, og have tillid til, 
at de får oplysninger om varerne og virksomheden, som kan have betydning for deres valg. Vi vil stå for 
ærlige varer til ærlige priser. 
  
Omtanke 
Vi viser omtanke for mennesker, dyr, miljø og arbejder for en samfundsudvikling med respekt for disse. 
  
Nytænkning  
Vi skal drage nytte af viden og teknologi og påvirke udviklingen i overensstemmelse med medlemmernes 
interesser.  
 
 
Stk. 3 Coop skal til opnåelse af formålet gennem en medlemsdemokratisk organisation: 
 
a) Stille økonomiske og ikke-økonomiske krav til de virksomheder, Coop ejer helt eller delvist. 
b) Sikre eksistensen af en landsdækkende medlemsfordelsordning med deltagelse af alle medlemsbutikker. 
c) Fremme sine forbrugerpolitiske og øvrige mærkesager gennem nationalt og internationalt samarbejde, 

undersøgelse, oplysning og påvirkning af lovgivningsmagten. 
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§ 4 Medlemskab 
 
Stk. 1 Coop optager personer og brugsforeninger som medlemmer. Desuden optager Coop institutionelle 
medlemmer. 
 
Stk. 2 Som personligt medlem kan enhver, der er fyldt 15 år, optages. Som institutionelt medlem kan 
optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende. Et personligt medlemskab kan overflyttes til anden 
person, der er fyldt 15 år, og som har bopæl på samme husstandsadresse. 
 
Stk. 3 Et personligt eller institutionelt medlem skal vælge tilhørsforhold til én medlemsbutik, som ejes enten 
af Coop Danmark A/S (i det følgende kaldet Coop Danmark) eller af et kapitalselskab som beskrevet i § 9, 
stk. 2b, og som tilhører en af følgende kæder: 
 

a) LokalBrugsen. 
b) Dagli’Brugsen. 
c) SuperBrugsen. 
d) Kvickly. 

 
Desuden kan Coop ambas bestyrelse godkende, at der kan vælges tilhørsforhold til enkeltstående 
medlemsbutikker, der ikke tilhører ovennævnte kæder. 
 
Medlemmet kan til enhver tid skifte tilhørsforhold mellem sådanne medlemsbutikker. 
 
Ved butikslukning kan Coop administrativt overføre medlemmets tilhørsforhold til en nærliggende 
medlemsbutik. Før butikslukning orienteres de berørte medlemmer, som minimum ved opslag i butikken, om 
eventuelt selv at vælge nyt tilhørsforhold inden en angivet tidsfrist, hvorefter medlemmets tilhørsforhold 
administrativt overføres til en angivet nærliggende butik.  
 
Stk. 4 Som medlem kan endvidere optages enhver brugsforening, der opfylder kravene i § 12, stk. 2.  
 
Stk. 5 Når en brugsforening er medlem af Coop, vil dens medlemmer blive registreret i det 
medlemsregister, som Coop fører på egne og brugsforeningernes vegne.  
 
Stk. 6 Coop udsteder et medlemskort til alle personlige og institutionelle medlemmer af Coop og af en 
brugsforening.  
 
Stk. 7 Udmeldelse af Coop skal ske skriftligt. Et personligt eller institutionelt medlem kan udmelde sig uden 
varsel. En brugsforening kan udmelde sig med mindst 6 måneders varsel til en 1. januar. 
  
Stk. 8 Ved ophør af et personligt eller institutionelt medlemskab af Coop som følge af udmeldelse eller 
andre grunde udbetaler Coop snarest muligt medlemmets indestående andelskapital og eventuel optjent 
bonus, fratrukket eventuelle restancer samt et mindre ekspeditionsgebyr, til medlemmet eller dettes bo. 
 
Stk. 9 Ved ophør af en brugsforenings medlemskab af Coop efter udmeldelse tilbagebetales 2/3 af 
brugsforeningens indestående andelskapital (og hele dens eventuelle indestående på kontoen for ansvarlig 
lånekapital) på tidspunktet for medlemskabets ophør efter fradrag af eventuel gæld til Coop eller Coops 
datterselskaber, herunder Coop Danmark.  
 
Hvis ophøret skyldes brugsforeningens likvidation, tvangsopløsning eller konkurs, tilbagebetales hele 
brugsforeningens indestående på andelskontoen (og hele dens eventuelle indestående på kontoen for 
ansvarlig lånekapital) på likvidations-, tvangsopløsnings- eller konkursdagen, efter fradrag af eventuel gæld 
til Coop eller Coops datterselskaber. I tilfælde, hvor brugsforeningens likvidation er et led i en 
sammenslutning med en eller flere andre brugsforeninger, gælder dog reglen i § 5, stk. 8. 
 

§ 5 Medlemmernes andelsforhold 
 
Stk. 1 Ved indmeldelse efter 30. april 2010 skal et personligt eller institutionelt medlem af Coop indbetale et 
kontant indskud på 200 kr. på andelskonto i Coop. Indskuddet er ansvarlig kapital (andelskapital) på lige fod 
med den af brugsforeningerne indskudte andelskapital. Andelskontoen forrentes ikke. 
 
For personlige og institutionelle medlemmer af Coop, der var medlemmer den 30. april 2010, gælder 
overgangsbestemmelserne i § 19, stk. 1 og 2. 
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Stk. 2 Ved indmeldelse efter 30. april 2010 skal en brugsforening indbetale et kontant indskud til 
brugsforeningens andelskonto i Coop. Indskuddet udgør et beløb svarende til 200 kr. pr. medlem og skal 
løbende reguleres i forhold til udviklingen i brugsforeningens medlemstal.  
 
Brugsforeningens indskud er ansvarlig kapital (andelskapital) på lige fod med den i Coop indskudte 
andelskapital fra de personlige og institutionelle medlemmer af Coop. Andelskontoen forrentes ikke. 
 
For brugsforeninger, der var medlemmer af Coop den 30. april 2010, gælder overgangs-bestemmelserne i § 
19, stk. 3. 
 
Stk. 3 Anmoder et medlem om udbetaling af indeståendet på andelskontoen, jf. § 5, stk. 1 og 2, betragtes 
dette som en udmeldelse, jf. § 4, stk. 7-9. 
 
Stk. 4 Coop ambas bestyrelse fastsætter efter forhandling med brugsforeningerne i Grønland og på 
Færøerne, hvilket indskud de skal indbetale på brugsforeningens andelskonto i Coop. 
 
Stk. 5 Medlemmernes ansvar for Coops forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital (og til den 
eventuelle indbetalte ansvarlige lånekapital. Den ansvarlige lånekapital hæfter for tab, som ikke dækkes af 
andelskapitalen og reservefonde).  
 
Stk. 6 Slutter 2 eller flere brugsforeninger sig sammen, overføres deres medlemmers eventuelle 
indeståender på andelskonto til den brugsforening, der dannes eller er den fortsættende ved 
sammenslutningen. Tilsvarende overføres hvert medlems eventuelle indestående på andelskonto fra 
brugsforeningen til Coop, hvis en brugsforenings butiksvirksomhed overtages af Coop Danmark eller af et 
kapitalselskab som beskrevet i § 9, stk. 2b. 
 
Stk. 7 Et medlems krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen i Coop eller på udbetaling af 
optjent bonus forældes, når der er gået 3 år fra den dag, beløbet forfaldt efter de foranstående regler.  
 
Stk. 8 Slutter 2 eller flere brugsforeninger sig sammen, overføres deres andelskapital (og eventuelle 
ansvarlige lånekapital) i Coop til den brugsforening, der dannes eller er den fortsættende ved 
sammenslutningen.  
 
Stk. 9 Af det af brugsforeningerne før 2004 indbetalte konsolideringsbidrag til kontoen for ansvarlig 
lånekapital tilbagebetaler Coop hvert år den tilskrivning, som skete 15 år tidligere. Kontoen for ansvarlig 
lånekapital forrentes med en årlig rente svarende til den gennemsnitlige obligationsrente med fradrag af 3 
procentpoint. 
 

§ 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 medlem er 
inaktivt, når medlemmet ikke har fået registreret køb på sit medlemskort i det foregående hele kalenderår. 
En sanering blandt inaktive medlemmer gennemføres efter beslutning i Coop ambas bestyrelse. Medlemmet 
skal så vidt muligt have meddelelse om sletningen, inden denne gennemføres. 
 
Stk. 2 En brugsforening, som ikke efter påkrav opfylder sine forpligtelser over for Coop og Coop Danmark, 
kan slettes af Coop ambas bestyrelse efter indstilling fra direktionen. Brugsforeningen skal have meddelelse 
om sletningen. 
 
Stk. 3 En uddeler kan bortvise et medlem fra butikken, hvis medlemmet 
 
a) gennem sin adfærd i butikken skaber utryghed for andre medlemmer, kunder eller medarbejdere, eller 
b) forsætligt har påført butikken økonomisk tab. 
 
Stk. 4 Afgørelser i medfør af stk. 3 skal indeholde oplysning om varigheden af bortvisningen. Bortvisning og 
varighed heraf noteres i medlemsregistret. 
 
Stk. 5 Coop ambas bestyrelse 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 Coop ambas bestyrelse træffer sin afgørelse om eksklusion. 
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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 bortvisning eller 
eksklusion.  
 
Stk. 8 En beslutning om eksklusion, der indbringes rettidigt, sættes i bero, indtil landsrådet har behandlet 
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 eventuelt tilhørsforhold til butikken til en anden Coop-ejet 
butik. Ved sletning og eksklusion udbetales medlemmets indeståender efter samme regler som ved 
udmeldelse. 
 

§ 7 Foreningsorganer 
 
Stk. 1 Coops og brugsforeningernes faste foreningsorganer er følgende: 
 
a) Butiksbestyrelser (i Coop) og brugsforeningsbestyrelser (i brugsforeninger). 
b) Årsmøder (i Coop) og generalforsamlinger (i brugsforeninger). 
c) Coop ambas bestyrelse. 
d) Landsrådet. 
 
Stk. 2 Coop ambas bestyrelse, landsrådet, butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser kan nedsætte ad 
hoc udvalg til afdækning af enkeltstående forhold, som ligger inden for de respektive organers 
kompetenceområde. 
 

§ 8 Valgbarhed 
 
Stk. 1 Reglerne for valgbarhed til bestyrelsen i en brugsforening bestemmes af brugsforeningens egne 
vedtægter. 
 
Stk. 2 Kandidater til butiksbestyrelserne, Coop ambas bestyrelse og landsrådet skal opfylde følgende: 
 
a) Kandidaten skal være personligt medlem af Coop eller en brugsforening, som er medlem af Coop, og 

skal på valgdagen uafbrudt have været medlem i mindst 1 måned. En kandidat til en butiksbestyrelse 
skal desuden have tilhørsforhold til den pågældende medlemsbutik/de omfattede medlemsbutikker og 
skal på valgdagen have haft det uafbrudt i mindst 1 måned forud for valgdagen. 

b) Kandidaten skal på valgdagen være fyldt 18 år. 
c) Kandidaten må ikke være medlem af direktionen i Coop, et af Coops datterselskaber eller 

datterselskaber heraf. 
d) Kandidaten må ikke være ansat i eller drive en konkurrerende virksomhed til Coop Danmark. 
e) Kandidaten må ikke være bortvist fra en medlemsbutik. 
 
Stk. 3 For kandidater til poster som medarbejderrepræsentant gælder desuden følgende: 
 
a) Kandidater til en post som medarbejderrepræsentant i en butiksbestyrelse skal være ansat i den 

pågældende medlemsbutik/de omfattede medlemsbutikker og skal på valgdagen uafbrudt have været 
ansat her i mindst 1 måned forud for valgdagen. 

b) Kandidater til en post som medarbejderrepræsentant i Coop ambas bestyrelse eller landsrådet skal være 
ansat i en medlemsbutik, i Coop, i Coop Danmark, eller i et af Coops øvrige datterselskaber, og skal på 
valgdagen uafbrudt have været ansat et af disse steder i mindst 6 måneder forud for valgdagen. 

 
Stk. 4 Coop ambas bestyrelse afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Et medlem kan kræve at få 
afprøvet en afgørelse om sin manglende valgbarhed på førstkommende landsrådsmøde som et særligt punkt 
på dagsordenen. En beslutning om manglende valgbarhed gælder, indtil andet besluttes. 
 
Stk. 5 De valgte skal til stadighed opfylde valgbarhedskriterierne for at kunne forblive i deres hverv. 
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§ 9 Medlemsbutikkerne 
 
Stk. 1 Medlemsbutikkerne er alle dagligvarebutikker, der er ejet af eller aftalemæssigt knyttet til Coop 
Danmark. 
 
Stk. 2 En medlemsbutik kan have tre former for ejerskab: 
 
a) Coop Danmark ejer butikken. 
b) Butikken ejes af et kapitalselskab, som er 100 % ejet af enten  

1) én brugsforening, som er medlem af Coop, såfremt butikken tilhører Irma-kæden eller Fakta-kæden, 
eller 
2) to eller flere brugsforeninger, som er medlem af Coop, eller 
3) Coop Danmark sammen med én eller flere brugsforeninger, som er medlem af Coop, eller 
4) et holdingselskab, som er 100 % ejet på en af de i punkt 2 eller 3 angivne måder, eller 
5) et holdingselskab, som er 100 % ejet på en af de i punkt 2 eller 3 angivne måder, sammen med én 
eller flere brugsforeninger, som er medlem af Coop. 

c) En brugsforening, som er medlem af Coop, ejer butikken. 
 
Stk. 3 En butik, ejet af et kapitalselskab som beskrevet i stk. 2b, punkt 2-5, skal sikre de tilknyttede 
medlemmer medlemsdemokratisk indflydelse på en af følgende to måder: 
 
a) Efter aftale mellem ejerkredsen og Coop etableres og opretholdes der i tilknytning til butikken en 

butiksbestyrelse blandt personlige og institutionelle medlemmer af Coop, som har tilhørsforhold til 
butikken. Disse medlemmer og butiksbestyrelsen indgår i Coops organisation på lige fod med Coops 
øvrige personlige og institutionelle medlemmer og butiksbestyrelser. 

b) De personlige og institutionelle medlemmers tilhørsforhold til butikken sikres gennem medlemskab af en 
medejende brugsforening, som defineret i § 12, stk. 2d. Disse medlemmer og brugsforeningen indgår i 
Coops organisation på lige fod med øvrige brugsforeninger, som er medlem af Coop, og deres personlige 
og institutionelle medlemmer. 

 

§ 10 Butiksbestyrelserne 
 
Stk. 1 Der skal vælges en butiksbestyrelse for butikker ejet af Coop Danmark og for butikker ejet af et 
kapitalselskab som beskrevet i § 9, stk. 2b, når butikken tilhører en af følgende kæder: 
 

a) LokalBrugsen. 
b) Dagli’Brugsen. 
c) SuperBrugsen. 
d) Kvickly. 

 
Dette gælder dog ikke, hvis en medejende brugsforening indgår i kapitalselskabets ejerkreds. 
 
Der skal endvidere vælges en butiksbestyrelse for enkeltstående butikker, der er godkendt i medfør af § 4, 
stk. 3, 2. pkt.    
 
Butiksbestyrelsen kan omfatte én eller flere nabobutikker. 
 
Stk. 2 Butiksbestyrelsen er medlemmernes repræsentanter i butikken og butikkens ambassadører i 
lokalsamfundet, i samspil med butikkens ansatte. Butiksbestyrelsen arbejder aktivt for at styrke butikken, 
det lokale fællesskab og Coops demokrati, mærkesager og værdier. 

 
Stk. 3 En butiksbestyrelses ansvar og opgaver omfatter blandt andet at: 
 
a) Arbejde for Coops medlemsdemokrati. 
b) Planlægge og gennemføre medlems- og kundeaktiviteter i samarbejde med uddeleren/varehuschefen. 
c) Arbejde med involvering af medlemmer til gavn for butikken og Coop i øvrigt. 
d) Drøfte butikkens strategier samt driftsmæssige og økonomiske situation med uddeleren/varehuschefen. 
e) Ansætte uddeler/varehuschef i samarbejde med kædens salgsledelse.    
f) Viderebringe butikkens medlemmers og kunders ønsker til sortiment til uddeleren/varehuschefen samt 

drøfte overordnede principper for butikkens sortiment med uddeleren/varehuschefen. 
g) Arbejde med fornyelse i butikken og butiksbestyrelsen til gavn for butikken og Coop. 
h) Profilere butikken og Coop over for lokalsamfundet. 
i) Indgå i aktiv dialog med uddeleren/varehuschefen om indgåelse af lokale partnerskaber. 
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j) Varetage andre opgaver, som butiksbestyrelsen og uddeleren/varehuschefen sammen vurderer er 
relevante. 

k) Beslutte butiksbestyrelsens organisering, fx ved nedsættelse af aktivitetsudvalg, forbrugergrupper etc. 
 
Den enkelte butiksbestyrelse vælger, hvilke opgaver den vil fokusere på, ud fra interesser og kompetencer.  
 
Butiksbestyrelsens opgaver er nærmere beskrevet i opgavebeskrivelserne. 
 
Stk. 4 Blandt de personlige medlemmer med tilhørsforhold til medlemsbutikken/-rne vælges mindst 3 
personer til butiksbestyrelsen. Der kan tillige vælges suppleanter. De ansatte deltager ikke i disse valg. 
Valgene sker på et årsmøde. Der skal til stadighed være mindst 3 medlemsvalgte og valgt en formand, for 
at butiksbestyrelsen kan opretholdes. 
 
Stk. 5 Blandt de ansatte i medlemsbutikken/-rne vælges 1-2 medarbejderrepræsentanter til 
butiksbestyrelsen. Uddeleren/varehuschefen kan ikke vælges som medarbejderrepræsentant. 
 
Stk. 6 Butiksbestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Formanden leder 
butiksbestyrelsens arbejde. Butiksbestyrelsens medarbejderrepræsentanter kan ikke vælges som formand. 
 
Stk. 7 De nærmere regler om valget af butiksbestyrelsen er beskrevet i valgregulativet.  
 

§ 11 Årsmøder 
 
Stk. 1 Der skal hvert år afholdes et årsmøde for alle butikker ejet af Coop Danmark og for butikker ejet af 
et kapitalselskab som beskrevet i § 9, stk. 2b, når butikken tilhører en af følgende kæder: 
 

a) LokalBrugsen. 
b) Dagli’Brugsen. 
c) SuperBrugsen. 
d) Kvickly. 

 
Årsmødet afholdes i perioden 1. marts – 30. april. 
 
Stk. 2 Butiksbestyrelsen indkalder til årsmøde med mindst 2 ugers varsel, som minimum ved opslag i 
medlemsbutikken. Opslaget skal indeholde dagsorden samt besked om, at forslag skal meddeles skriftligt til 
butiksbestyrelsens formand senest 1 uge før mødet. 
 
Stk. 3 Årsmødets dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter: 
 

1. Valg af ordstyrer. 
2. Butiksbestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 
3. Butikkens situation og fremtidsplaner. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer og eventuelle suppleanter til butiksbestyrelsen. 
6. Eventuelt. 

 
Stk. 4 Et personligt eller institutionelt medlem, som mindst 1 måned før mødedagen har valgt tilhørsforhold 
til medlemsbutikken, er stemmeberettiget på mødet. 
 
Stemmeberettiget er endvidere ethvert personligt eller institutionelt medlem, hvis tilhørsforhold til 
medlemsbutikken har varet mindre end 1 måned, og som har skiftet tilhørsforhold fra en anden 
medlemsbutik på grund af sidstnævnte butiks lukning, forudsat at medlemmet har været medlem af Coop i 
mindst 1 måned. 
 
Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Personlige medlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt. 
Den person, der udøver et institutionelt medlems stemme, skal dokumentere sin ret hertil ved fremvisning 
af institutionens medlemskort. 
 
Stk. 5 Følgende personer har adgang til årsmødet med taleret, men uden stemmeret: 
 
a) En ledsager til et stemmeberettiget personligt medlem. 
b) En ledsager til den person, der udøver stemmeretten for et stemmeberettiget institutionelt medlem. 
c) Et ikke-stemmeberettiget personligt medlem med tilhørsforhold til medlemsbutikken og en ledsager til et 

sådant medlem. 
d) To repræsentanter for et ikke-stemmeberettiget institutionelt medlem med tilhørsforhold til 

medlemsbutikken. 
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e) En ansat i medlemsbutikken. 
f) En ansat i Coop og Coop Danmark. 
 
Butiksbestyrelsen kan give andre end de ovennævnte personer adgang til årsmødet med eller uden taleret. 
 
Stk. 6 Ekstraordinære årsmøder kan indkaldes af butiksbestyrelsen på samme måde som det ordinære 
årsmøde. Hvis der ikke er en butiksbestyrelse, skal uddeleren/varehuschefen indkalde til ekstraordinært 
årsmøde med valg af butiksbestyrelse på dagsordenen senest 6 måneder efter det årsmøde, hvor der ikke 
blev valgt en butiksbestyrelse. 
 
Der skal desuden indkaldes til ekstraordinært årsmøde, når mindst 25 medlemmer med tilhørsforhold til 
medlemsbutikken beder om det i et brev til butiksbestyrelsens formand eller, hvis der ikke er en 
butiksbestyrelse, til uddeleren/varehuschefen. Medlemmerne skal alle underskrive brevet, som skal angive 
de emner, der ønskes behandlet. Det ekstraordinære årsmøde skal indkaldes, som minimum ved 
butiksopslag, senest 2 uger efter modtagelsen af brevet og afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af 
brevet. 
 
Ekstraordinære årsmøder kan afholdes når som helst på året og afvikles i øvrigt efter samme regler, som 
gælder for de ordinære årsmøder. 
 

§ 12 Brugsforeningerne 
 
Stk. 1. En brugsforenings formål og regler fremgår af brugsforeningens egne vedtægter. 
 
Stk. 2 For at være medlem af Coop skal en brugsforening: 
 
a) Være åben for personligt medlemskab for enhver, der er fyldt 15 år. Brugsforeninger kan opretholde et 

højere alderskrav, hvis beslutning herom er truffet før 1. januar 2019. 
b) Indsætte et indskud på 200 kr. på brugsforeningens andelskonto i Coop ved et medlems indmeldelse i 

brugsforeningen efter den 30. april 2010. 
c) Afholde en årlig generalforsamling, hvor medlemmerne med lige stemmeret vælger en bestyrelse. 
d) Enten selv eje og drive en eller flere medlemsbutikker, som defineret i § 9, stk. 1, jf. § 9. stk. 2c, eller 

være en ”medejende brugsforening”, hvorved forstås enten 
1) en nystiftet brugsforening, som erhverver og opretholder en ejerandel på mindst 10 % i et og kun et 

kapitalselskab, som nævnt i § 9, stk. 2b, som fremadrettet ejer og driver den pågældende 
medlemsbutik, eller 

2) en brugsforening, som efter at have afstået sin hidtidige medlemsbutik til et kapitalselskab, som 
nævnt i § 9, stk. 2b, opretholder en ejerandel på mindst 10 % i det og kun det kapitalselskab, som 
fremadrettet ejer og driver den pågældende medlemsbutik. 

e) Foretage eventuel overskudsfordeling (dividende) til medlemmerne alene på grundlag af medlemmernes 
køb i brugsforeningen. 

f) Gennemføre sanering blandt brugsforeningens inaktive medlemmer. Saneringen skal koordineres i 
forhold til tilsvarende sanering blandt Coops inaktive medlemmer. Medlemmet skal så vidt muligt have 
meddelelse om sletningen, inden denne gennemføres. 

 
Stk. 3 En brugsforening er demokratisk forpligtet gennem sine vedtægter, som skal respektere de 
internationale andelsprincipper og Coops vedtægter. Brugsforeningen skal sende de til enhver tid gældende 
vedtægter til Coops orientering. Coop ambas bestyrelse vedtager et sæt mønstervedtægter som støtte for 
brugsforeningernes udformning af egne vedtægter.  
 
Stk. 4 En brugsforening kan nedsætte butiksudvalg i butikker ejet af brugsforeningen, fx til løsning af 
foreningsaktiviteter. Medlemmer af butiksudvalg modtager samme muligheder fra Coop i forhold til 
foreningsaktiviteter som butiksbestyrelser. Den enkelte brugsforenings vedtægter fastsætter rammerne for 
nedsættelsen. 
 
Stk. 5 Brugsforeningen skal holde Coop orienteret om medlemmerne af sin til enhver tid gældende 
bestyrelse. 
 
Stk. 6 Brugsforeningen er som medlem af Coop forpligtet til at følge Coops vedtagelser og handlingsplaner. 
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§ 13 Coop ambas bestyrelse 
 
Stk. 1 Coop ambas bestyrelse består af 10 medlemmer: 
 
a) Formanden. 
b) 8 medlemmer. 
c) 1 medarbejderrepræsentant. 
 
Stk. 2 Formanden for landsrådet er tilforordnet i Coop ambas bestyrelse. Som tilforordnet deltager 
vedkommende i Coop ambas bestyrelses arbejde på lige fod med dens medlemmer, men har ikke 
stemmeret. 
 
Stk. 3 En repræsentant valgt af og blandt de medarbejdere i Coop, som ikke er medlem af Coops direktion, 
er ligeledes tilforordnet i Coop ambas bestyrelse uden stemmeret. Valgperioden for posten som tilforordnet 
er sammenfaldende med medarbejderrepræsentantens valgperiode. Valgproceduren fremgår af 
valgregulativet. Denne repræsentation som tilforordnet bortfalder, hvis medarbejderrepræsentanten i Coop 
ambas bestyrelse er medarbejder i Coop. 
 
Stk. 4 En kandidat til en post i Coop ambas bestyrelse skal opstilles senest 4 uger før valgmødet af et 
landsrådsmedlem, der er berettiget til at stemme om posten. Kandidater til formandsposten skal dog 
opstilles af 5 landsrådsmedlemmer. Hvert landsrådsmedlem kan højst opstille én kandidat til Coop ambas 
bestyrelse per valghandling. 
 
Stk. 5 Coop ambas bestyrelse vælges af landsrådet på det 1. ordinære landsrådsmøde i regnskabsåret efter 
følgende valgregler: 
 
a) Alle landsrådets 124 medlemmer vælger formanden. 
b) De 113 medlemmer af landsrådet, som ikke er medarbejderrepræsentanter, vælger de 8 øvrige 

medlemmer af Coop ambas bestyrelse, som ikke er medarbejderrepræsentanter. (Af disse 113 er de 
100 valgt af butiksbestyrelserne og brugsforeningsbestyrelserne i Danmark, 2 valgt i Grønland, 2 valgt 
på Færøerne og 9 er de medlemmer af Coop ambas bestyrelse, som ikke er 
medarbejderrepræsentanter). 

c) De 11 medlemmer af landsrådet, som er medarbejderrepræsentanter, vælger 1 
medarbejderrepræsentant i Coop ambas bestyrelse. (Af disse 11 er de 10 valgt til landsrådet som 
medarbejderrepræsentanter, og 1 er medarbejderrepræsentanten i Coop ambas bestyrelse). 

 
Stk. 6 Valgperioden er 3 år. Formanden, medarbejderrepræsentanten og 2 af de øvrige medlemmer af Coop 
ambas bestyrelse er på valg i de år, hvis sidste to cifre er delelige (til et helt tal) med 3, eksempelvis 2012. 
3 af de øvrige medlemmer af Coop ambas bestyrelse er på valg i det efterfølgende år. De resterende 3 
medlemmer af Coop ambas bestyrelse er på valg i året derefter. 
 
Stk. 7 De nærmere regler om valget af Coop ambas bestyrelse er beskrevet i valgregulativet. 
 
Stk. 8 Coop ambas bestyrelse konstituerer sig med en næstformand og vedtager sin egen forretningsorden. 
Coop ambas bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede, herunder formanden 
eller næstformanden.   
 
Stk. 9 Coop ambas bestyrelse ansætter en administrerende direktør. Den administrerende direktør indstiller 
til Coop ambas bestyrelses godkendelse ansættelse og afskedigelse af øvrige medlemmer af direktionen. 
 
Stk. 10 Coop ambas bestyrelse og direktionen forestår ledelsen af Coop. Coop ambas bestyrelse skal sørge 
for en forsvarlig organisation af Coops virksomhed. Direktionen varetager den daglige ledelse af Coop og 
skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som Coop ambas bestyrelse har givet. Den daglige ledelse 
omfatter ikke dispositioner, der efter Coops forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.  
 
Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra Coop ambas bestyrelse, 
medmindre Coop ambas bestyrelses beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Coops 
virksomhed. Coop ambas bestyrelse skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.  
 
Coop ambas bestyrelse skal tage stilling til, om Coops kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold 
til driften. Coop ambas bestyrelse skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter 
foreningens forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at Coops bogføring sker under 
iagttagelse af lovgivningens regler, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.  
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Coop ambas bestyrelse tager blandt andet beslutning om: 
 
a) Køb af ny virksomhed samt salg eller lukning af eksisterende virksomhed. 
b) Coops repræsentation i datterselskaber og øvrige selskaber. 
c) Coops strategi og handlingsplaner. 
d) Ledelsesmandat i forhold til de af Coop valgte medlemmer af bestyrelserne i Coops datterselskaber. 
e) Rammer for honorering af bestyrelserne i Coops datterselskaber. 
f) Medlemsvilkår, dvs. beskrivelsen af reglerne om medlemskabet og de praktiske omstændigheder. 
g) Væsentlige ændringer i medlemsfordelsordningen. 
h) Godkendelse af Coops drifts- og investeringsbudget. 
i) Aflæggelse af årsregnskab. 
j) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom. 
k) Udvidelse af faste anlæg. 
l) Optagelse af lån, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse. 
 
Stk. 11 Coop ambas bestyrelses opgaver er nærmere beskrevet i opgavebeskrivelserne. 
 

§ 14 Landsrådet 
 
Stk. 1 Landsrådet er Coops øverste myndighed. Landsrådet vedtager Coops vedtægter, opgavebeskrivelser 
og valgregulativ og tager stilling til alle øvrige forhold, som ikke henhører under de øvrige foreningsorganer. 
 
Når opgavebeskrivelserne nævner forpligtelser, som påhviler Coop Danmark eller enkelte medarbejdere i 
Coop Danmark, er det forudsat, at der er indgået en aftale herom mellem Coop og Coop Danmark.  
 
Stk. 2 Landsrådet består af 124 medlemmer: 
 
a) 100 medlemmer valgt i 10 valgdistrikter: Bornholm, København, Københavns Omegn, Nordsjælland, 

Sjælland, Fyn, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland og Nordjylland. Valgdistrikterne er beskrevet i 
valgregulativet. 

b) 10 medlemmer, som repræsenterer medarbejderne i Coop og Coops 100 % ejede datterselskaber, 
brugsforeningerne samt selskaber som nævnt i § 9, stk. 2b. 

c) 2 medlemmer valgt af den grønlandske brugsforening, Kalaallit Nunaanni Brugseni. 
d) 2 medlemmer valgt af den færøske brugsforening, Føroya Keypssamtøka. 
e) Coop ambas bestyrelses 10 medlemmer. 
 
Stk. 3 Landsrådet kan have følgende tilforordnede: 
 
a) Den medarbejder fra Coop, som eventuelt er tilforordnet i Coop ambas bestyrelse, jf. § 13, stk. 3. 
b) Et bestyrelsesmedlem, som genopstillede til Coop ambas bestyrelse uden at blive genvalgt, overgår til at 

blive tilforordnet landsrådet frem til resultatet af næste landsrådsvalg foreligger. 
 
Som tilforordnet deltager vedkommende i landsrådets arbejde på lige fod med dets medlemmer, men har 
ikke stemmeret. 
 
Stk. 4 Valg til landsrådet afvikles årligt i september måned efter følgende regler: 
 
a) En kandidat til landsrådets 100 poster skal opstilles af en butiksbestyrelse eller en 

brugsforeningsbestyrelse. Opstillingen skal ske senest 3 uger, før valget begynder. En butiksbestyrelse 
og en brugsforeningsbestyrelse kan højst opstille 3 kandidater til valgdistriktets poster i landsrådet. En 
kandidat skal enten have tilhørsforhold til en medlemsbutik i valgdistriktet eller være medlem af en 
brugsforening i valgdistriktet. En kandidat kan kun opstilles i 1 valgdistrikt.  
 
De butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser, som tilhører valgdistriktet, vælger valgdistriktets 
landsrådsmedlemmer. Antallet af poster i hvert valgdistrikt opgøres efter forholdstal på baggrund af 
antallet af medlemmer i Coop og brugsforeningerne i valgdistriktet pr. 1. januar i valgåret. Antallet af 
stemmer, som hver butiksbestyrelse og hver brugsforeningsbestyrelse råder over ved valget i 
valgdistriktet, opgøres pr. 1. januar i valgåret for hver butiksbestyrelse som antallet af medlemmer med 
tilhør til butikken og for hver brugsforening som antallet af medlemmer i brugsforeningen. 

 
b) Medarbejderrepræsentanterne fordeles således: 
 

1) 1 medlem vælges af og blandt de ansatte i Coop og Coops 100 % ejede datterselskaber, Coop 
Danmark undtaget. 
2) 3 medlemmer vælges af og blandt uddelere/varehuschefer og funktionærer i Coop Danmark, 
brugsforeningerne og selskaber som nævnt i § 9, stk. 2b. 
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3) 6 medlemmer vælges af og blandt øvrige ansatte i Coop Danmark, brugsforeningerne og selskaber 
som nævnt i § 9, stk. 2b. 
 
Valgene afholdes efter nærmere regler, som de berørte gruppers organisationer selv aftaler. 
 

c) De grønlandske og færøske brugsforeninger vælger deres landsrådsmedlemmer hver for sig. 
 
 
Stk. 5 Valgperioden for de 114 medlemmer af landsrådet, som ikke er medlemmer af Coop ambas 
bestyrelse, er 2 år. Halvdelen er på valg hvert år, jf. dog stk. 6. 
 
Stk. 6 Hvis der i et distrikt er opstået en forskydning af antal kandidater, som skal vælges hvert år, på 2 
eller flere, er valgperioden for sidst valgte kandidat i året med flest poster på valg 1 år, indtil forskydningen 
maksimalt er 1. 
 
Stk. 7 Et landsrådsmedlem kan søge orlov for en periode på mindst 6 måneder ved indsendelse af 
begrundet ansøgning herom til landsrådets forretningsudvalg. I orlovsperioden indtræder distriktets 1. 
suppleant i landsrådet. Orlovsperioden skal kunne afvikles inden for landsrådsmedlemmets valgperiode. 
 
Stk. 8 Landsrådets forretningsudvalg kan efter indstilling fra et flertal af de distriktsvalgte 
landsrådsmedlemmer i distriktet beslutte at ekskludere et medlem fra landsrådet, hvis vedkommende 
gentagne gange ikke deltager i møder for landsrådsmedlemmer. Beslutningen kan indbringes for 
førstkommende landsrådsmøde. § 6, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse. 
 
Stk. 9 En person kan ikke optage to poster i landsrådet. I tilfælde af dobbeltvalg må vedkommende derfor 
frasige sig den ene af posterne, som derefter besættes efter de regler, der gælder for den ledigblevne post. 
  
Stk. 10 De nærmere regler om valget af landsrådet er beskrevet i valgregulativet. 
 
Stk. 11 Landsrådet vælger af sin midte en formand og øvrige medlemmer til et forretningsudvalg.  
Forretningsudvalgets størrelse og beføjelser samt valgperioder og valgprocedure beskrives i landsrådets 
forretningsorden. Et medlem af Coop ambas bestyrelse kan ikke vælges til forretningsudvalget. 
 
Stk. 12 Landsrådet skal holde 2 årlige møder, som skal indkaldes af landsrådets forretningsudvalg med 
mindst 4 ugers varsel ved meddelelse til alle landsrådsmedlemmer samt offentliggørelse på Coops 
hjemmeside. 
 
Stk. 13 En butiksbestyrelse, en brugsforeningsbestyrelse eller et landsrådsmedlem kan fremsætte forslag, 
som landsrådet skal behandle, hvis det er inden for rammerne af landsrådets kompetence. Forslag skal være 
landsrådets formand i hænde senest 3 uger før det landsrådsmøde, hvor forslaget ønskes behandlet. 
 
Stk. 14 Ekstraordinære landsrådsmøder kan indkaldes af forretningsudvalget eller ved begæring fra mindst 
25 landsrådsmedlemmer eller fra Coop ambas bestyrelse. Hvis forretningsudvalget på eget initiativ indkalder 
til ekstraordinært landsrådsmøde, skal det ske med 2 ugers varsel. Ved begæring skal det ekstraordinære 
landsrådsmøde indkaldes med 1 uges varsel senest 2 uger efter modtagelse af begæringen og afholdes 
senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen. 
 
Stk. 15 Hvert landsrådsmedlem har én stemme. Alle beslutninger træffes med simpelt flertal, jf. 
fællesbestemmelserne i valgregulativet, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller valgregulativet. 
 
Landsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Er landsrådet ikke 
beslutningsdygtigt, kan der indkaldes til et ekstraordinært møde, som skal afholdes tidligst 4 uger og senest 
6 uger efter det seneste landsrådsmøde og med samme dagsorden. På det således indkaldte ekstraordinære 
møde vil landsrådet være beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
 
Stk. 16 Landsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 17 Landsrådets opgaver er nærmere beskrevet i opgavebeskrivelserne. Landsrådet skal sikre, at 
opgavebeskrivelserne indeholder bestemmelser for afholdelse af 2 årlige møder for hvert valgdistrikts 
medlemsvalgte, uddelere/varehuschefer og særligt inviterede medlemmer. Opgavebeskrivelserne skal 
desuden indeholde bestemmelser om mulighederne for støtte til afholdelse af lokale møder og aktiviteter.  
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§ 15 Regnskab og revision 
 
Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Stk. 2 Regnskabet skal opfylde kravene i årsregnskabsloven. Årsrapporten underskrives af direktionen og 
Coop ambas bestyrelse samt forsynes med revisionens påtegning. Årsrapporten forelægges landsrådet til 
godkendelse. 
 
Stk. 3 Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af landsrådet og fungerer, indtil en ny 
revisor vælges i stedet. Som revisor kan vælges et revisionsfirma. 
 

§ 16 Tegningsret 
 
Stk. 1 Coop tegnes af (i) Coop ambas bestyrelsesformand eller -næstformand i forening med et medlem af 
Coop ambas bestyrelse eller en direktør eller (ii) af to direktører i forening.  
 

§ 17 Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1 Landsrådet kan vedtage ændringer af vedtægterne ved mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 
 
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, medmindre der vedtages senere ikrafttræden 
eller anden overgangsordning. 
 

§ 18 Opløsning 
 
Stk. 1 Til opløsning af Coop kræves vedtagelse med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på begge af to på 
hinanden følgende landsrådsmøder, afholdt med mindst 2 og højst 8 ugers mellemrum. 
 
Stk. 2 Ved opløsning af Coop skal det mulige overskud efter tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital og 
indestående på andelskonti anvendes til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene 
forbrugerinteresser efter landsrådets beslutning ved opløsningen. 
 

§ 19 Overgangsbestemmelser 
 
Stk. 1 Et personligt eller institutionelt medlem, som er blevet indmeldt senest den 30. april 2010, kan have 
et mindre indestående på sin andelskonto end 200 kr. 
 
Stk. 2 Et personligt eller institutionelt medlem, som er blevet indmeldt senest den 30. april 2010, og som 
ikke har givet samtykke til Coops medlemsfordelsordning, jf. vedtægternes § 3, stk. 3b, har stemmeret, 
men har ikke adgang til økonomiske medlemsfordele. 
 
Et sådant personligt medlem er valgbart, forudsat at valgbarhedsbetingelserne i øvrigt er opfyldt. 
 
Et sådant medlem kan når som helst samtykke til medlemsfordelsordningen og dermed få adgang til de 
økonomiske fordele. 
 
Stk. 3 En brugsforening, der pr. 30. april 2010 havde et mindre samlet indestående på andelskontoen i 
Coop end 200 kr. pr. medlem af brugsforeningen, kan forblive medlem af Coop uden at indbetale differencen 
mellem 200 kr. pr. medlem og det allerede indbetalte beløb på andelskontoen. 
 
Når et medlemskab efterfølgende ophører for et medlem, som var medlem af en sådan brugsforening den 
30. april 2010, udbetaler Coop først 200 kr. fra brugsforeningens andelskonto i Coop til brugsforeningen, når 
brugsforeningens indestående på andelskontoen i Coop pr. 30. april 2010 divideret med antallet af 
tilbageværende medlemmer, som var indmeldt den 30. april 2010, udgør 200 kr. 
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Vedtaget på FDB’s kongres den 14. juni 2008. 
Revideret på FDB’s landsrådsmøder den 24. oktober 2009, 13. november 2010, 30. april 2011, 26. 
november 2011, 17. november 2012 og 12. januar 2013 samt på Coops landsrådsmøder den 20. april 2013, 
23. november 2013, 26. april 2014, 30. april 2016 og 17. november 2018. 
 
Bestemmelser: 
• Valgregulativ, vedtaget på FDB’s kongres den 14. juni 2008, revideret på FDB’s 

landsrådsmøder den 30. april 2011 og 12. januar 2013, konsekvensrettet efter Coops 
landsrådsmøde den 26. april 2014 og revideret på Coops landsrådsmøde den 17. november 
2018. 

• Opgavebeskrivelser, vedtaget på FDB’s kongres den 14. juni 2008, revideret på FDB’s 
landsrådsmøder den 24. oktober 2009, 26. november 2011, 17. november 2012 og 12. januar 
2013 samt på Coops landsrådsmøder den 20. april 2013, 26. april 2014, 22. november 2014, 
18. april 2015, 21. november 2015, 19. november 2016, 22. april 2017 og 17. november 
2018. 

• Forretningsorden for Coop ambas bestyrelse. 
• Forretningsorden for landsrådet. 
• Bestemmelse om økonomiske forhold for Coop ambas bestyrelse og landsråd. 
• Mønstervedtægter for brugsforeninger, som er medlem af Coop. 
• Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse. 


