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Forbrugergruppen

Generalforsamling 2019
DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) VALG:
Efter tur afgår:
Kasserer
Kirsti Puukka-Sørensen
Revisorsuppleant
Aase Hansen.
7) Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før.

Generalforsamling 2019
Lørdag d. 23. marts kl. 13.00
Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1
Se inde i bladet.

Medlemsbladet ændrer udseende.
Det kunne man gøre med henvisning til miljøet, mindre fyldstof m.m., nærmere et nyhedsbrev, men det skyldes også
mulighederne for trykning, som ikke længere er så favorable. Vi vil stadig prøve at holde et læseværdigt indhold, med
oplysende indslag m.m. og modtager gerne oplysninger om
oplevelser i hverdagen, som kan have interesse for andre
medlemmer. Og hjælper selvfølgelig altid, hvis nogle har
oplevet problemer – intet er for småt (eller stort, vi kan altid
henvise til rette sted, hvis vi ikke er i stand til at få en sag
klaret.)
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Genstridig emballage.
Den nye lovgivning om medicinemballage kunne passende
udvides til også at gælde mange andre former for emballage. En mulig løsning kunne være at bede ekspedienten om
at åbne for varen, før man forlader forretningen, selv om det
måske kræver lidt overskud. Også meget værktøj er pakket
ret besværligt, tit overflødigt, og en eventuel klage kan være
svær at fremføre, hvis emballagen er ”flået”, det er jo ofte
tilfældet, når man skal frem til indholdet. For resten, en udpakning på stedet giver også mulighed for at efterlade den
ofte overflødige emballage.

Generalforsamlingen
indleder vi med et par stykker beskedent
smørrebrød, derfor er det nødvendigt med en
tilmelding,
som modtages på

tlf. 36 77 46 77
eller info@forbrugergruppenvest.dk
senest torsdag d. 14. marts.
Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for
lidt forbrugersnak, hvis det vil være aktuelt.

Indkøb med videnskab
At vaske er blevet en sag, hvor der skal tænkes forinden,
hvis man vil passe på miljøet. Køb uparfumerede vaskemidler, som er mærkede med Svanen, Den Blå Blomst og/eller
AllergyCertified, undgå klor og optisk hvidt, der kan være
skadelige for miljøet, vælg i stedet pulvervaskemidler med
blegemiddel til hvidt tøj.
Tjek ingredienslisten for stoffer, der slutter på ”thiazoline”,
Stoffet sodium boraline, der er mistænkt for at kunne påvirke
evnen til at få børn, men det er nødvendigt at gå på firmaets
hjemmeside for at undgå stoffet, det skal ikke fremgå af emballagen!

datomærkning
Sidste salgsdag/anvendes inden er på vej ud, nu skal der
mærkes ”mindst holdbar til” ændres til ”bedst før”
Sidste anvendelsesdato bibeholdes, men varer med denne
mærkning må derefter betragtes som sundhedsskadelige og
derfor ikke sælges efter denne dato.
Det er ikke tilfældet for varer mærket med ”Mindst holdbar
til”/”bedst før”, men da denne mærkning sættes på fødevarer, der som udgangspunkt har en lang holdbarhed, vil det
tage lang tid at udfase ”Mindst holdbar til”, og der er derfor
lavet en overgangsordning, som siger, at varer mærket med
”Mindst holdbar til” først skal være væk fra markedet med
udgangen af 2019.
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Årets gang 2018
Det er ikke de store problemer, der har præget gruppens
arbejde i det forgangne år, heller ikke de mange, det har
været et stille år på forbrugerfronten. Et praktisk problem for
gruppen opstod, da det kommunale trykkeri med dags varsel
blev lukket 30. november, netop som vi skulle have trykt efterårsnummeret. Det medførte en noget amputeret udgave
af bladet, forhåbentlig bærer medlemmerne over med os.
Det handler om økonomi, heldigvis ser det ud til, vi kan få
trykt hos Brøndby Kommune til en rimelig pris, vi har ikke
økonomi til at få trykt på markedsvilkår.
Forbrugergruppen er repræsenteret i Det Grønne Råd i
Hvidovre Kommune, det har vi været fra Rådets oprettelse.
Valgperioden følger den kommunale cyklus, så der skulle
udpeges medlemmer til den nye periode. Fra politisk hold
blev truffet beslutning om at gennemgå Rådets kommissorium, hvilket gav anledning til nogle ændringer i det bestående, ændringer, der skulle vise sig at være ret indgribende.
Efter kommentarer hertil fra bl.a. Forbrugergruppen blev oplægget sendt tilbage til udvalget og sat på næste kommunalbestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at indkalde
medlemmerne af det ”gamle” råd til møde om kommissoriet,
da især de medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der var
udpeget til at sidde i Rådet, ikke kendte til den hidtidige arbejdsgang i det. Det møde resulterede ikke i megen ændring
i det fremlagte, bl.a. blev større styring af Rådets arbejde
fastholdt. Hele miseren resulterede i, at Rådet slet ikke kunne holde møder i løbet af året.
Klimatilpasning er oppe i tiden. Via Det Grønne Råd er deltager vi i Hvidovre Kommunes bestræbelser på at sikre borgerne mod oversvømmelser og voldsomme regnskyl. Måske
er deltagelsen heri lidt tilskyndet af, at et af projek
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terne angår området, hvor gruppens formand bor, men muligheden bør udnyttes.
Mange varer købes i ”løs vægt” og skal vejes af. I et tilfælde
ville en kunde efterprøve den angivne vægt på en vare. Den
passede ikke, men det viste sig at være vægten, der var
noget i vejen med, i hvert fald passede det på en anden
vægt i forretningen. Men hvilken af dem skal man stole på?
Et godt trick er at afprøve dem med f.eks. en pakke margarine, der stemmer vægten som regel.
Tøjstørrelser er mange ting, afhængige af fabrikat og design. I et tilfælde, hvor ærmerne stumpede fik kunden oplyst,
at selve ærmerne var lige lange i alle størrelser, det var kun
”bullen”, der ændrede størrelse i større numre! Så kom
skuldrene ganske vist til at hænge ud over armene, men det
var altså løsningen.
Via medlemskabet af forbrugerrådet har vi mulighed for at få
lovforslag til høring, og har så mulighed for at komme med
bemærkninger. Det er somme tider spændende læsning,
men kan også være ret kedsommeligt. Et af de mere interessante har været den nye lovgivning om medicinemballage, her var det oplagt at fremsætte en bemærkning om at
tage hensyn til mennesker med svage led o. lign.
Gruppens økonomi balancerer stadig, takket være vore trofaste medlemmer, vi rutter heller ikke med pengene. Der er
afholdt tre bestyrelsesmøder, det er ved at være normal
praksis, og nok til at arbejdet kan forløbe tilfredsstillende.
Tak for i år, vi fortsætter i samme ånd i det kommende år og
siger på genhør.
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Årsregnskab for Forbrugergruppen Vest 2018

Udenlandsk arbejdskraft
Hvis man hyrer udenlandsk arbejdskraft, skal man sikre sig,
at det udenlandske firma og dets ansatte står i Registret
over Udenlandske Tjenesteydere i Danmark - RUT. Hvis
firmaet ikke er registreret, kan man risikere en bøde på
10.000,- kr. Kan man ikke få nogen dokumentation, skal
man gå til Arbejdstilsynet.
Loven gælder for tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed eller landbrug, skovbrug og gartnere. Hvis
det udenlandske firma, man har hyret, bruger udenlandske*
underentreprenører, er det firmaets ansvar at sikre sig registreringen.

Tjenesteydelser/reparationer
er omfattet af forældelsesloven. Det betyder, at kunden kan
komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til tre år,
efter den er udført. Det er kunden, der skal bevise, at ydelsen er mangelfuld.
Man kan have ret til:
Afhjælpning, det vil sige reparation
Ophævelse af aftalen, det vil sige alle pengene tilbage
Afslag i prisen, det vil sige nogle af pengene tilbage
I nogle tilfælde vil der være krav på erstatning. Det kan fx
ske, hvis varen har lidt skade under reparationen.
Det kræver naturligvis, at man har faktura, indeholdende
beskrivelse af reparationen.

Indtægter
Kontingenter
Tilskud fra Brøndby Kommune
I alt
Udgifter
Frimærker
Telefongodtgørelse
Møder
Forbrugerraadet
Bladtryk
Hjemmeside
Servicegebyrer
Generalforsamling
I alt
Indtægter
Underskud

1.290,00
500,00
1.790,00

160,00
400,00
50,00
1.046,00
266,36
428,00
114,00
456,85
2.921,21
- 1.790,00
1.131,21

Status for 2018
Aktiver
Bankbeholdning pr. 31/12-18 =
Passiver
Beholdning pr 1/1-18
Over/Underskud
Beholdning pr. 31/12-18

kr.

3.422,66

kr. 4.553,87
- kr. 1.131,21
kr. 3.422,66

Brøndby, d. 3. februar 2018

Ammi Stein Pedersen
Formand

Kirsti Puukka-Sørensen
Kasserer

Henning Meyer
Revisor

