
ÅRSMØDE 2020

PROGRAM

TIRSDAG DEN 26. MAJ 2020, KL. 10.00

09.30  Registrering og morgenkaffe
10.00   Velkomst 
10.15  Demokrati og fællesskab v/ Tor Nørretranders, forfatter
11.00  Generalforsamling i henhold til Kooperationens vedtægter

• Årsmødets konstituering
• Beretning for organisationens virke
• Regnskab for 2019
• Indkomne forslag
• Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 
• Valg af revisor
• Fremlæggelse af handlingsplan for organisationen 2020/2021
• Eventuelt

12.00  Velkommen til vores København v/ Kooperativt København
12.30 Frokost
13.30 Gruppearbejde. Årets arbejdstemaer er:

• Lærlinge
• Uddannelse
• Politisk interessevaretagelse

15.45 Kooperative gåture i København
18.00 Egen tid
19.00  Festmiddag og underholdning

TEMA: FÆLLESSKAB

DEMOKRATI OG FÆLLESSKAB V/ TOR NØRRETRANDERS
Er fællesskaberne truet og demokratiets traditioner i opløsning? Eller er fællesskab blot ved at få en ny 
betydning og en ny form? Fællesskaber opstår og trives, fordi de er nødvendige, ikke fordi de er hygge-
lige. Og de har aldrig været mere nødvendige end i dag. Tor Nørretranders har for nyligt skrevet bogen 
Samfundsglæde, om hvordan vi genfinder stoltheden ved at være en aktiv del af vores fælles samfund.

KOOPERATIVE GÅTURE I KØBENHAVN
Kooperativt København inviterer på tre forskellige gåture i indre by, hvor medarbejdere fra de lokale ko-
operative og socialøkonomiske virksomheder vil vise os rundt og fortælle om deres virksomheder. Turene 
er ca. fem km lange, og der vil være korte ophold undervejs, hvor vi får lidt at drikke. De tre ture går til

VESTERBRO
Vi går en tur på det gamle og nye Vesterbro og besøger diverse kooperative virksomheder som f.eks. 
Settlementet & Merkur Andelskasse.

NØRREBRO
Vi går en rundtur på det indre Nørrebro, hvor vi blandt andet besøger Københavns Cykelkooperativ, 
Spidsroden og Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk.

CHRISTIANIA
Med udgangspunkt i Den Grønne Hal besøger vi Christiania og får en guidet tur rundt hos de koope-
rative virksomheder.

Husk at tilkendegive hvilken tur du ønsker at deltage i, når du melder dig til årsmødet. Vi laver flere af 
den samme tur, så der er god plads til alle.
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ALT DET PRAKTISKE 

UNION
Årsmødet foregår i år i Union, der er et kulturhus under Københavns Kommune og en del af DIT:KBH. 
Kulturhuset i den gamle folkeskole på Nørre Allé har eksisteret siden 1993 og har gennem årene været 
et fyrtårn for det interkulturelle arbejde i København. I dag holder mere end 20 forskellige foreninger 
og organisationer til i Union, og mange flere har regelmæssige aktiviteter i huset. Det er også her, vi skal 
nyde vores lækre frokost i Spiseriet »Send Flere Krydderier«, der er en del af Indvandrer Kvindecentret.

FESTMIDDAG
I år skal vi spise på H15, i den gamle fragtmandshal på Halmtorvet 15, som er en del af Københavns 
kreative boble, Kødbyen, hvor restauranter, natklubber og kunstgallerier ligger side om side med slag-
terierne. H15 er et socialt og kulturelt forankret kulturhus på Vesterbro, hvor der serveres ærlig mad, 
håndplukkede vine og iskolde skønne drinks. Alt sammen med fokus på kvalitet og økologi. 
Vi har reserveret værelser til jer på Comfort Hotel Vesterbro, Vesterbrogade 23.
Husk at sætte X ved tilmeldingen, hvis I vil have et værelse.

TILMELDING
I skal tilmelde jer på www.kooperationen.dk Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 24. marts 2020.
Pris for deltagelse inklusiv festmiddag med underholdning kr. 1.200.
Pris for enkeltværelse inklusiv morgenmad kr. 1.100.

Afbud skal meddeles senest tirsdag den 21. april 2020 kl. 12.00. Ved manglende rettidigt afbud op-
kræves det fulde beløb for deltagelse og eventuel overnatning.

https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/comfort-hotel-vesterbro
https://kooperationen.dk/2805

