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Deltog du i vores sidste online møde om de
økonomiske forudsætninger for 2021?

Her havde vi inviteret Brugsforeningernes økonomichef Karsten Frandsen ind til en snak om
status på Coop One, samt de økonomiske forudsætninger for 2021.
Et par af de vigtigste pointer fra mødet var:
At Brugsforeningerne ikke kan sammenligne regnskaberne fra 2020 med 2021, da de
mange linjer, som følge af indførslen af Coop One, bliver flyttet rundt.
Bidragssatserne har ikke ændret sig. Grunden til at de stiger skyldes, at bidragslinjen
indeholder elementer, som tidligere var placeret andre steder i regnskabet.
De eneste linjer, som er er fuldstændigt sammenlignelige, er omsætning og EBIT.
Få drøftet eventuel indbetaling af feriepenge og betydningen for foreningens likviditet.
Der var derudover sat tid af til spørgsmål, hvilket gav nye vinkler og måder at anskue emnerne
på.
Hvis du vil se eller gense mødet, ligger det på vores hjemmeside BA.DK under
”Bestyrelsesintra” i ”værktøjskassen”. Her kan du også finde den præsentation, som Karsten
viste.
Tak til alle som deltog 😊

Forårets generalforsamlinger – Er du klar til at
holde dem online?
Det næste onlinemøde afholder vi
torsdag den 25. februar 2021 - kl. 17.00 - 17. 45 - Du kan
tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK
Her sætter vi lys på forårets generalforsamlinger og får en
snak om forløbet i en ordinær generalforsamling, samt hvad
der er vigtigt at forberede.
Vi har udarbejdet diverse hjælpeværktøjer, som kort bliver
præsenteret, og som ligger på BA.DK.
Vi har også inviteret Jens Skipper fra Coop amba, som vil
fortælle om Coop Ambas løsning til afholdelse af online
generalforsamlinger.

Kender du Zoom, og har du været ”host” på
platformen?
Coop ambas løsning til afholdelse af online
generalforsamlinger bygger på Zoom. For at klæde
bestyrelserne bedre på til at arbejde med Zoom, så
kommer BA med 3 små videofilm primo marts, som giver
et indblik i platformen Zoom, og som på ”flad fod” guider dig
gennem de grundlæggende funktioner. Her bliver du
introduceret for dette værktøj, som også kan danne rammen
for bestyrelsesmøder. Link l ﬁlm vil blive lagt ud på BA.DK i
”værktøjskassen”, når de er færdige.
Som opfølgning på de små film afholder vi 2 møder, hvor du
kan få en snak eller svar på dine spørgsmål
9 marts 2021 - kl. 18.30 - 19.30 - Zoom som
arbejdsredskab i bestyrelsesarbejdet - Du kan tilmelde
dig direkte ved at trykke på dette LINK
11 marts 2021 - kl. 18.30 - 19.30 - Zoom som
arbejdsredskab i bestyrelsesarbejdet - Du kan tilmelde
dig direkte ved at trykke på dette LINK

Øvrige kurser i februar og marts 2021
Ved du, at du som ledelse kan blive styrket i endnu højere grad til at identificere og
minimere de risici, som er forbundet med at drive detailhandel?
HVORDAN sikrer du dig overblik over nuværende og fremtidige risici?
HVORDAN vurderer og forholder du dig til fremtidige risici?
HVORDAN prioriterer du fremtidige risici?

Risikostyirng som arbejdsværktøj afholdes ONLINE på Zoom:
Tirsdag den 23. februar 2021 - kl. 17.00 - 18. 00 - Du kan tilmelde dig direkte ved at
trykke på dette LINK

Tid til at gøre status i din Brugsforening - 2020
Men ved du hvor meget likviditet, din Brugsforeningen har skabt? Ellers kan du på
nedenstående onlinekursus få forståelse for bestyrelsesrapporten
og lære at gennemskue regsnkabets opbygning og de vigtigste nøgletal?
23 marts 2021 - kl.18.30 - 19.45 - Regnskab som styringsværktøj modul 1 - Du kan
tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK
25 marts 2021 - kl. 18.30 - 19.45 - Regnskab som styringsværktøj modul 2 - Du kan
tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK
Når du har tilmeldt dig, vil du dagen før modtage et link til selve kurset samt lidt materiale, som
du kan bruge i dit bestyrelsesarbejde.

Hvad fylder i din Brugsforening lige nu?

I BA er vi bevidste om, at vidensdeling og information er et vigtigt element i at kunne udvikle
forening og forretning i hver enkelt Brugsforening også i en tid, hvor det er begrænset, hvor
meget vi kan mødes.
Har du input til emner eller spørgsmål du gerne vil have vi sætter fokus på, så tøv ikke med at
kontakte:

Lisbeth Bonke Thøgersen på lbt@ba.dk eller
Lars Bastholm på lbs@ba.dk.
Vi ser frem til at få gode indput til mulige onlinekurser.

Følg BA på Facebook
Facebook
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte
BAs kontor på 33248135
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