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feriemidler - har du hørt
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Maj 2020
Generalforsamlingsdagen den 27. maj 2020 aflyses!
Da forsamlingsforbuddet på 10 personer er blevet forlænget til minimum den 8. juni 2020, aflyses
generalforsamlingsdagen den 27. maj 2020.
Det drejer sig om generalforsamlingerne i Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening,
Brugsforeningernes Låne- og Garantifond, SuperBrugsen Kædeforening, DSM, Lokal- og
Dagli’Brugsens Kædeforening, Brugsforeningers Låneforening og Miljøforeningen af 1992.
Da det stadig er uklart, hvornår vi kan samle mange mennesker igen, er det blevet
besluttet ikke at afholde en fælles generalforsamlingsdag i 2020. Der vil derfor blive indkaldt til
generalforsamlinger individuelt i hver af foreningerne.
Det er på nuværende tidspunkt planen, at Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening,
Brugsforeningernes Låne- og Garantifond samt Miljøforeningen af 1992 holder deres
generalforsamlinger på Severin den 12. august 2020. Indkaldelse følger, når det endeligt
afklares, hvornår forsamlingsforbuddet ophæves eller udvides. Men sæt gerne kryds i
kalenderen allerede nu.

Ny ferielov - indbetaling af feriemidler
Den 1. september 2020 får vi som bekendt en ny ferielov. Det betyder, at der skal indberettes
feriepenge hurtigere end i dag, idet medarbejderne skal have deres feriepenge til rådighed
hurtigere end tidligere. Arbejdsgiveren skal også vælge, om de indefrosne feriepenge skal
indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler med det samme eller først betale i takt med, at
medarbejderne når folkepensionsalderen.

Læs mere her om indbetaling af feriemidler.

Har du hørt om ”Tilflytterhuset” ?

I foråret 2019 er vi i Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening blevet præsenteret for
'Forsøgsprojekt Tilflytterbolig', som organisationen Balance Danmark står bag. Projektet finder vi
interessant, da det kan bidrage til en mere positiv udvikling af lokalsamfundet og dermed også
være med til at styrke den lokale Brugsforening.
Projektet går kort fortalt ud på, at man som tilflytter kan leje en tilflytterbolig i en tidsbegrænset
periode på f.eks. et år. Det giver familien mulighed for at finde ud af, om det nye lokalsamfund og
et eventuelt nyt job er det rigtige valg, inden man køber en bolig i området. Formålet med
projektet er dermed at styrke bosætningen i de mindre byer og landsbyer, så skolen,
dagligvarebutikken og et aktivt foreningsliv kan bevares.
I kan læse mere om projektet i denne brochure:
En af de afgørende forudsætninger for, at projektet bliver til noget, er den lokale opbakning –
også økonomisk. Som det fremgår af brochuren, erhverves tilflytterboligen af et lokalt
boligselskab, der etableres som et anpartsselskab med en anpartskapital på minimum 50.000 kr.
Ejerkredsen vil typisk bestå af lokale borgere, virksomheder og foreninger, som tegner anparter i
selskabet. Her ser vi den lokale Brugsforening spille en rolle i forhold til at sikre den nødvendige
økonomiske opbakning fra lokalområdet.
Måske en ny mulighed for dig ……..
Vil du høre mere om projektet, kan du kontakte Lars Bastholm på mobil tlf.: 60924109 eller send
en mail til lbs@ba.dk. Du kan også kontakte Preben Boye Jørgensen fra Balance Danmark, for

at høre mere om mulighederne i netop jeres område på tlf. 24678016 eller send en
mail: majsvaenget13@gmail.com
Her er et link til seneste statusbrev fra Balance Danmark.
Her er et link til et oplæg på, hvordan du kan komme i gang med selve processen.
Der afholdes webinar i Slagelse kommune den 19. maj 2020 kl. 19.30-21.00, hvor du er
velkommen til at deltage. Her vil de forskellige aktører i projektet komme med deres input til en
videre proces.
Du kan tilmelde dig her.

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