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Afholdelse af generalforsamlingerne - Forsamlingsforbud
Sundhedsministeriet har i dag den 21. april 2020 meldt ud, at alle forsamlinger med flere end
500 personer er forbudt frem til den 1. september 2020. Det betyder ikke, at det nuværende
forsamlingsforbud er ændret, som det fejlagtigt er beskrevet i flere medier.
Forbuddet om at forsamle sig mere end 10 personer blev fredag forlænget til og med den 10.
maj 2020. Det er endnu ikke meldt ud, hvad der gælder efter den 10. maj 2020.
Det er på den baggrund BAs anbefaling, at de Brugsforeninger, som endnu ikke har afholdt
generalforsamling, venter med at indkalde til generalforsamling til det bliver meldt ud, hvordan
reglerne bliver efter den 10. maj 2020.
Læs pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet her.

OBS! Introkurserne 2020 udsættes
Corona har sat en midlertidig stopper for afholdelse af generalforsamlinger. Det har desværre
den kedelige sideeffekt, at introkurserne må udsættes. Introkurserne er målrettet nye
bestyrelsesmedlemmer – og da de af gode grunde mange steder endnu ikke er blevet valgt, ja
så giver det heller ikke mening at holde introkurser på de oprindeligt annoncerede datoer.
Introkurserne vil blive afholdt på et senere tidspunkt på året de samme steder rundt om
i landet. Nye datoer vil blive meldt ud så hurtigt, som det er muligt. Allerede tilmeldte vil
få direkte besked.

Regnskab som et styringsværktøj

ÆNDRING:
Vi har i kursuskataloget for 2020 meddelt, at BA afholder et nyt kursus "Regnskab som et
styringsværktøj", men på grund af forsinkelse i Coop One, udgår dette kursus. I stedet for
afholder BA "Knæk et SAP Regnskab", så

SIG FARVEL TIL UOVERSKUELIGE TAL OG GODDAG TIL OVERBLIK OVER
BUTIKKENS DRIFTSRAPPORT
Med udgangspunkt i det nuværende SAP regnskab afholdes kurserne på følgende dage og steder:
•
•
•

Tirsdag den 12. maj 2020 i SuperBrugsen Havdrup
Onsdag den 13. maj 2020 i Kvickly Vejen
Torsdag den 14. maj 2020 i SuperBrugsen Ringe

Alle kurser starter med en let anretning kl. 18.00 og slutter kl. 21.30.
På grund af coronavirussen og reglen om, at der, lige nu, ikke må afholdes forsamlinger over 10
personer, er der kun plads til 9 personer på hvert kursus. Såfremt kurset bliver overtegnet, vil du
komme på venteliste.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig direkte her eller du kan sende en mail til lbt@ba.dk hvilket kursus du vil
deltage på.

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
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