
 

 
 

 
Medlemsvalgte: Spørgsmål og svar om 
suspendering af ordinære årsmøder for 2020 
 
Coop ambas bestyrelse har den 15. maj truffet beslutning om, at ordinære årsmøder for 2020 
suspenderes. Dette betyder, at der heller ikke afholdes valg af medlemmer til butiksbestyrelserne. 
Betydningen af denne situation kan I læse mere om i nedenstående Q&A. Dette er kun gældende i 
relation til Coop-ejede butikker og visse kapitalselskabsejede butikker, der afholder årsmøder efter 
vedtægternes § 11. For butikker, der er ejet af brugsforeninger og afholder generalforsamlinger, 
henvises der til rådgivning hos BA. 
 

Vi har brug for at afholde et årsmøde. Kan vi det? 
Coop ambas bestyrelse har truffet beslutning om, at ordinære årsmøder for 2020 helt 
suspenderes. Det er derfor ikke muligt at afholde et ordinært årsmøde i resten af 2020. 
Det er dog stadig muligt at afholde et ekstraordinært årsmøde, såfremt I har brug for dette. 
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde sker efter Coop ambas vedtægter § 11, stk. 6. Sker der valg 
af bestyrelsesmedlemmer på et ekstraordinært årsmøde i 2020, vil vedtægternes regler om 
valgperioder gælde, således at disse bestyrelsesmedlemmer er på valg til det ordinære årsmøde i 
2022. Det er dog vigtigt at understrege, at afholdelse af ekstraordinære årsmøder til enhver tid 
skal overholde de gældende myndighedskrav og retningslinjer. 

 
Vi har allerede fastsat en dato for årsmødet sidst i juni måned, kan vi fastholde 
den? 
Da suspenderingen omfatter ordinære årsmøder for resten af 2020, er det ikke muligt at afholde 
et allerede planlagt årsmøde i juni måned. I vil dog stadig kunne afholde et ekstraordinært 
årsmøde. 
 

Vi har allerede afholdt et ordinært årsmøde for 2020. Er dette årsmøde gyldigt? 
Har jeres butik allerede afholdt et ordinært årsmøde i 2020, vil dette årsmøde være gældende. 
Medlemmer, der blev valgt ind i butiksbestyrelsen ved dette årsmøde, vil være valgt for en 2-årig 
periode. Disse vil således ikke være på valg til næstkommende ordinære årsmøde. 
 

Et eller flere af vores medlemmer af butiksbestyrelsen ønsker at udtræde af 
bestyrelsen. Er dette muligt? 
Ønsker et eller flere medlemmer af butiksbestyrelsen at udtræde af bestyrelsen, kan dette ske ved 
et ekstraordinært årsmøde, jf. § 11, stk. 6 i Coop ambas vedtægter. Endelig er det også muligt at 
omkonstituere sig i bestyrelsen som det ellers er muligt på helt normal vis. I skal dog være 
opmærksomme på, at der stadig mindst skal være 3 medlemsvalgte og en valgt formand for at 
butiksbestyrelsen kan opretholdes, jf. Coop ambas vedtægter § 10, stk. 4 



 

 

Hvad gør vi med oplægsholdere, underholdning, mv.? 
Jeres forpligtigelser med oplægsholdere mv. afhænger af den aftale, I har indgået med disse. Hvis I 
har indgået forpligtende aftaler med en oplægsholder eller underholdning, så indled en dialog om 
muligheden for at afholde et medlemsarrangement i efteråret. Der vil formentligt være et stor 
behov for fællesskaber, når vi igen må forsamles et større antal, og her vil det være fornemt, hvis I 
allerede nu kan annoncere, at I har noget spændende i støbeskeen.  
 

Hvad sker der med butiksbestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år? 
Butiksbestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år, forsætter i butiksbestyrelsen til næstkommende 
ordinære årsmøde. 
 

Hvem er på valg til næste års valg af butiksbestyrelsesmedlemmer? 
Ved næstkommende ordinære årsmøde vil hele butiksbestyrelsen være på valg. For at opretholde 
en normal valgrytme, hvor halvdelen af medlemmerne til butiksbestyrelsen er på valg hvert år, 
vælges den ene halvdel for en 1-årig periode, og den anden halvdel for en 2-årig periode. Den 
halvdel af medlemmerne, der opnår færrest stemmer, bliver valgt ind for en 1-årig periode, og den 
halvdel, der opnår flest stemmer, bliver valgt ind for en 2-årig periode. Ved valg af et ulige antal 
medlemmer, besættes den større del af posterne for 2 år. 
 

Kan vi begrænse antallet af deltagere til et ekstraordinært årsmøde? 
Da alle personlige eller institutionelle medlemmer, som har minimum 1 måneds tilhørsforhold til 
medlemsbutikken, er stemmeberettiget på et årsmøde, er det ikke muligt at afholde et 
ekstraordinært årsmøde med deltagerbegrænsning. Det er en del af vores medlemsdemokrati, at 
man kan gøre sin demokratiske ret gældende på årsmøderne, og derfor må vi ikke udelukke nogen 
på forhånd ved en begrænsning på antallet af deltagere.  
I må dog meget gerne bede om en tilmelding til et ekstraordinært årsmøde, så I bedst muligt kan 
disponere lokale, indretning og øvrige praktiske forhold.  
 

Hvad gør vi med personalerabat? 
Hele den siddende butiksbestyrelse vil være berettiget til personalerabatten. 
Butiksbestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år, vil derfor forsætte med at være berettiget til 
personalerabatten. Sædvanligvis er det uddelerens ansvar at forlænge genvalgte 
butiksbestyrelsesmedlemmer i SAP, men på grund af de ekstraordinære omstændigheder 
håndterer Coop forlængelsen af personalerabatordningen centralt. Det betyder i praksis, at 
medlemsvalgte med en udløbsdato i 2020 vil blive forlænget til 30.06.21. 
 

Hvem er berettiget til telefontilskud resten af 2020? 
Telefonstilskuddet, som butiksbestyrelsens formand er berettiget til, vil fortsat tilfalde den 
siddende formand og vil blive udbetalt i 2020. 

 
Hvilke regler gælder for generalforsamlinger? 
Da Coop amba bestyrelses beslutning kun omfatter Coop-ejet butikker og visse 
kapitalselskabsejede butikker, der afholder årsmøder efter vedtægternes § 11, er denne Q&A ikke 



 

gældende for butikker, der afholder generalforsamlinger. For butikker, der afholder 
generalforsamlinger henvises der til rådgivning hos BA. 
 

Brug QuickCoop til at informere medlemmer 
Det er vigtigt at få budskabet om, at I ikke afvikler årsmøde ud til medlemmerne. Udover opslag i 
butikken, så benyt også Coops app til at sende en hilsen ud til jeres medlemmer.  
Der er en skabelon i QuickCoop vedrørende suspendering af årsmøder, ligesom I også selv kan 
oprette en nyhed for at formulere jeres helt egen hilsen til medlemmerne. Find mere info her: 
https://coopforum.dk/bestyrelsesarbejde/lokale-foreningsnyheder-i-coop-appen/ - eller kontakt 
foreningskonsulenten for hjælp og vejledning.  
 
 

Nyttige links 
• Coops vedtægter: 

https://coopforum.dk/media/2071/coopamba_vedtaegter_17november2018.pdf 

 

• Valgregulativ for Coop amba: 

https://coopforum.dk/media/2073/coopamba_valgreg_november18.pdf 

 

• Opgavebeskrivelse: https://coopforum.dk/media/2554/opgavebeskrivelser-23-nov-

2019.pdf 
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