Udvikling koster
Som man kunne se af sidste nyhedsbrev, så er vi inde i en rivende udvikling. Aldrig har vi oplevet
større omsætning. Det har givet os mod på at bestille flere varer. Aldrig har vi haft så mange varer
på hylderne. Det koster, og selv om vi også tjener godt, så går et større varelager ud over vor
likviditet. Vi har ikke nogen kassekredit, og vi har ikke lån i banken, men vi har "lånt" af vore
medlemmer, der trofast sætter penge på deres købmandskort, så varerne er betalt på forhånd.
Vi går nu ind i julemåneden, og det betyder, at der skal være endnu flere varer på hylderne og det
trækker på likviditeten, derfor vil vi opfordre vore medlemmer til at sætte penge på
købmandskortet, så I også kan gå til købmand sidst på måneden og vide, at der er penge at
handle for.
Vi laver et lille lotteri. Hver gang man sætter 500 kr ind på sit kort, får man et lod. Sætter man
3000 kr. ind, så får man seks lodder. Det er også forklaret på Facebook under "Skelhøje
Købmandsgaard"
Den ordning kører fra i dag og til torsdag den 22. december, hvor der bliver et specielt
arrangement i butikken, og her vil der blive trukket fem vindere, der får henholdsvis 1000 kr. 500
kr. og 250 kr. indsat på deres købmandskort. Fjerdepræmien er en gavekurv til 250 kr. og
femtepræmien er en gavekurv til 150 kr. som du kan få glæde af jule aften.
Vi håber der blever rigtigt mange lodder at trække mellem!

Julegave til trængende
Vi er ikke socialøkonomisk af navn. Vi vil også gerne være socialøkonomiske af gavn!
Et par piger i bestyrelsen er gået i gang med at høre vore leverandører og andre, om de kan
hjælpe os med nogle julegaver.
Hvis du kender nogen i vores kundekreds, som du synes kunne trænge til lidt ekstra til jul, så skriv
deres havn og adresse på en seddel, og aflever den i forretningen, så vil vi forsøge at skaffe
midler, for at forsøde deres jul.
Vil du give et bidrag til dette gode formål, så læg dit bidrag i en kuvert, og skriv "Julegave" uden
på og aflever kuverten i butikken, så vil vi formidle det videre.

Ugebladene har

skiftet plads
Ugebladene har skiftet plads. De står
nu for enden af en reol ved den store
fryser. Der hvor bladene stod, er der
nu blevet plads til vores egen kaffe fra
Coffezone og på den anden side er
kaffe og te blevet strømlinet. Det er
Michael og Ferry der har været på
spil. Det er bare flot!

Nisser på spil
Som sidste år er der en nisse på spil i butikken. Hver dag fra klokken 8.00 vil den gemme sig ved
nogle varer, der er tilbud på netop den dag. Der er en præmie til de børn der finder nissen. En

præmie pr dag!
Oplæsning
Der er nogen der har spurgt til oplæsning for børn. Jeg vil se om jeg kan finde en historie 4., 11.
og 18. klokken 16,30 i butikken - altså tre søndage i træk.

Generalforsamling lørdag den 4. februar 2017
Der indkaldes til generalforsamling i Skelhøje Købmandsgaard lørdag den 4. februar
klokken 14.30 i Kulturhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsen aflægger beretning v/Knud Gaarn-Larsen
4. Årsregnskabet fremlægges og godkendes af generalforsamlingen v/Søren Nørgaard.
5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før
generalforsamlingen.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af medlemskontingent.
9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Michael Nielsen
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