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At drive kooperativ virksomhed

Kooperativer eksisterer på basis af en række ideer om virksom
hedsdrift, som opstod i Danmark for over 150 år siden. 

De handler bl.a. om in
teresse for samfundet, 
medarbejderdemo
kra ti, medarbejderejer
skab og geninvestering 
af overskud i projekter 
der understøtter disse 
værdier.

Kooperativer står ofte stærkt i krisetider, fordi kapital forbliver i, 
eller tæt, på virksomheden og så passer kooperativer næsten som 
fod i hose på nye buzzord som socialøkonomi og CSR. 

Kooperationen i Aalborg er en over 70 år gammel organisation, 
stiftet i 1946. Vi opstod, efter ønske om at have stærkere lokale 
kooperative kræfter. 

Vi samarbejder dog 
på landsplan tæt med 
selve Kooperationen, 
som er en arbejdsgiver 
og interesseorganisa
tion for kooperative 
og socialøkonomiske 
virksomheder, og som 
bl.a. yder konsulentar
bejde.

Medlemskab 

Kooperationen i Aalborg er et net-
værk af virksomheder og organisati
oner, som har til formål i fællesskab 
at udvikle et bedre og mere bæredyg
tigt Aalborg, gennem udbredelsen af 
den kooperative forretningsmodel.

Vi tilbyder en lokal platform for dit 
arbejde med din virksomhed, en 
base, hvor du kan snakke med vele
tablerede virksomheder og et ud
gangspunkt for øget synlighed  af 
din virksomhed. Vi taler også din sag 
lokalpolitisk.

I netværket kan du sparre med an
dre virksomheder, men også udvikle 
potentielle (CSR) partnerskaber eller 
muligheder for salg af dine varer. 

Vores medlemmer er meget 
forskellige, f.eks. har vi mange 
boligselskaber tilknyttet. Du kan 
se vores medlemmer på næste 
side.

Vi mødes flere gange om året, 
for at få ny inspiration i form af 
oplæg og ekskursioner, og for at 
medlemmerne kan netværke.
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ALABU BOLIG
www.alabubolig.dk

96 33 13 31

VIVABOLIG
www.vivabolig.dk

96 30 94 60

HASSERIS BOLIGSELSKAB
www.hasserisboligselskab.dk

96 31 31 10

MALERNES AKTIESELSKAB
www.malernesaktieselskab.dk

96 34 21 30

ARBEJDERNES LANDSBANK
www.albank.dk

38 48 30 80

HIMMERLAND BOLIGFORENING
www.abhim.dk

96 31 52 00

RI
www.ri.dk

43 50 50 50

LO AALBORG
www.loaalborg.dk

96 31 80 00

SOCIALDEMOKRATIET AALBORG KOMMUNE
www.socialdemokratiet.dk/kommune/aalborg

42 31 35 07

JORTON A/S
www.jorton.dk

89 30 45 00

AOF NORD
www.nord.aof.dk

72 13 23 01

BOLIGFORENINGEN AF 1944
www.bf1944.dk

96 32 17 00

SUNDBYHVORUP BOLIGSELSKAB
www.sundbyhvorupboligselskab.dk

98 17 30 66

DUI LEG OG VIRKE AALBORG
www.dui.dk/aalborg

98 12 29 00

HUSTØMRERNE A/S
www.hustømrerne.dk

98 18 84 66

BLIKAS
www.blikas.dk
98 18 48 00

ALKA FORSIKRING
www.alka.dk
70 12 14 16
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1. Frit og ligeværdigt medlemskab

Kooperativer er frivillige organisationer, der er åbne for alle, som 
vil benytte sig af deres ydelser, og som er villige til at bidrage aktivt 
til udviklingen af organisationen uden hensyn til køn, social status, 
etnisk baggrund og politisk eller religiøs overbevisning. 

2. Demokratisk medlemskontrol 

Kooperativer er demokratiske organisationer, der kontrolleres af 
sine medlemmer. Medlemmerne deltager aktivt i at fastlægge poli
tikker og træffe beslutninger. Valgte repræsentanter står til ansvar 
overfor medlemmerne. I primære kooperative virksomheder og 
organisationer har medlemmerne lige stemmeret (et medlem – én 
stemme), og kooperativer på andre niveauer er også demokratisk 
organiseret.

3. Medlemmernes økonomiske deltagelse 

Medlemmerne bidrager på en retfærdig måde til og kontrollerer 
kooperativets økonomi på demokratisk vis. Hele eller dele af den 
indskudte kapital tilhører kooperativets fællesformue. Medlem
merne modtager sædvanligvis kun begrænset udbytte for deres 
bidrag til kapitalen, som er betingelsen for deres medlemskab. 
Medlemmerne disponerer overskuddet til følgende formål: at ud
vikle den kooperative virksomhed ved yderligere konsolidering af 
egenkapitalen; at tilgodese medlemmerne ved at udbetale divi
dende i forhold til transaktioner; eller til at støtte aktiviteter, der er 
vedtaget af medlemmerne.

4. Interesse for samfundet 

Kooperative virksomheder arbejder for en bæredygtig udvikling af 
lokalsamfundet, gennem alt fra jobskabelse til madspild.

5. Selvstændighed og uafhængighed 

Kooperative virksomheder er selvstændige og uafhængige orga
nisationer, som styres af medlemmerne. Indgås der aftaler med 
andre organisationer, herunder offentlige myndigheder eller rej
ses der kapital fra eksterne investorer, sker det på vilkår, der sikrer 
medlemmerne demokratisk styring og kontrol og bevarer koope
rativets uafhængighed og handlefrihed. 

6. Samarbejde mellem kooperativer 

Kooperative virksomheder varetager medlemmernes interesser 
og fremmer den kooperative bevægelse mest effektivt igennem 
samarbejde i lokale, regionale, nationale og internationale organi
sationer. 

7. Uddannelse, oplysning og information 

Kooperative virksomheder stiller uddannelse og viden til rådighed 
for medlemmerne, valgte repræsentanter, ledere og ansatte så
dan, at de kan bidrage effektivt til udviklingen af deres virksomhe
der. Kooperative virksomheder oplyser offentligheden – især unge 
og meningsdannere – om forskelle og fordele ved den kooperative 
virksomhedsform. 

De 7 kooperative  principper
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Vil du være med?
Alle virksomheder med en kooperativ eller socialøkonomisk mission 
er velkomne som medlemmer. Du betaler et mindre årligt kontin
gent, som er fastsat af medlemmerne selv, på et repræsentant
skabsmøde. Du kan læse mere om kooperativer og kontakte os på:

www.kooperationen.dk/vores-faellesskab/faellesraad

Formand Allan Harbo ah@jorton.dk 24 86 05 38
Kasserer John Markussen john.markussen@albank.dk 40 79 89 77
Peter Mogensen peter@blikas.dk 40 43 99 97
Jan Ryberg jan@malernesaktieselskab.dk 26 31 46 01
Morten Sort Mouritsen mmo@hustomrerne.dk 61 20 03 17
Palle Nielsen palmy@mail1.stofanet.dk 40 52 20 16
Preben Uldahl apu@stofanet.dk 20 81 48 09

BESTYRELSEN


