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Nye regler for forsamlingsforbud – forbuddet
lempes
Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021
Den 22. marts 2021 indgik regeringen en rammeaftale om plan for genåbning af Danmark. Det
fremgår af rammeaftalen, at aftalepartierne i faser med 14 dages intervaller ønsker – gradvist
og fleksibelt – at udfase restriktioner, og at aftalepartierne inden hver faseovergang vil aftale
det præcise indhold i fasen på baggrund af udviklingen i epidemien.

Regeringen og aftaleparterne blev den 15. april
enige om at lempe forsamlingsforbuddet efter
følgende plan:

Det fremgår desuden i forhold til genåbning pr. 21. april 2021, at de store indkøbscentre og
stormagasiner for almindelig handel mv. genåbner.
I overensstemmelse med rammeaftalen, mødes partierne før hver genåbning med henblikpå at
vurdere smittesituationen.

Fristen for indsendelse af årsregnskab bliver
rykket til 30. juni 2021
Erhvervsministeriet har en 14. april 2021 meddelt, at der vil blive fremsat et hastelovforslag om,
at fristen for indsendelse af årsregnskab rykkes fra den 31. maj 2021 til den 30. juni. Loven
forventes at træde i kræft den 1. maj 2021.
Du kan læse Erhvervsministeriets pressemeddelelse her

Øget likviditetstræk i Brugsforeningen
2021 byder på en række nye tiltag, som kan have stor betydning for Brugsforeningernes
likviditet. Det er stadig muligt at tilmelde sig til Online Zoom informationsmøde tirsdag den 20.
april 2021 samt torsdag den 12. maj 2021.
Begge dage er fra kl.18.30-19.15, og møderne foregår online via Zoom.
Kan du svare på nedenstående spørgsmål angående likviditetstræk i din Brugsforening?
Hvilken påvirkning af likviditeten ser vi ind i?
Hvilke muligheder har vi?
Hvad med investeringer?
Hvad gør vi helt konkret nu som Brugsforening?
Hvordan holder vi øje med likviditeten?

Ellers bør du overveje at deltage på dette informationsmøde,
hvor jeg har inviteret økonomichef Karsten Frandsen til en
snak om det øgede likviditetstræk, du som Brugsforening ser
ind i.
Dagsorden:
Likviditetstræk i den kommende tid (Overblik/tidslinje).
Status på udskudt moms, skat, ”Bi-måler” sag.
Ændrede kredittider (Coop og OK).
IT udstyr /Coop One.
Indbetaling af feriepenge.
Hvad skal ligge til grund for vores beslutning?
Hvordan gør vi?
Vigtige datoer 2021-2022.

Informationsmødet er for formænd, bestyrelsesmedlemmer, uddelere og direktører i de
selvstændige Brugsforeninger.
Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål.
Mødet vil blive optaget og efterfølgende lagt ud på BAs hjemmeside.
Den 20. april 2021 kl. 18.30 - 19.15 - Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK.
Den 12. maj 2021 kl. 18.30 - 19.15 - Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK.
Dagen før mødet få du tilsendt et link, som du skal bruge for at deltage i mødet.
Husk at tjekke dit tilsendte link og forbindelse inden mødet.

Følg BA på Facebook
Facebook
Du kan følge BA på 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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