Gensyn med 100-års jubilæet

100 år og i fin form
Den 21. marts 1919 blev der i Frørup Mejeris
lokaler afholdt stiftende generalforsamling for
Frørup Sogns Andelskasse, som på stiftelsesdagen havde hele 182 medlemmer.
Det er 100 år siden, og andelskassen er vokset
betydeligt siden da. I dag er vi 19 medarbejdere,
3.342 andelshavere, og vi har en egenkapital
på mere end 215 millioner kroner. Det gør Frørup Andelskasse til et af Danmarks mest solide
pengeinstitutter.
Siden begyndelsen, og stadig den dag i dag,
lægger vi stor vægt på at støtte op om lokalområdet og på at være borgernes foretrukne
pengeinstitut.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Webikon

1919
Frørup Sogns
Andelskasse
stiftes d. 21.
marts.

Snap
video

1920
Andelskassens første
ordinære
generalforsamling
afholdes d.
18. marts.

Fotogalleri

1921

1925

1928

Andelskassen flytter i
nybyggede
lokaler, som
man lejer af
Frørup Mejeri.

Den Danske
Andelskasse
krakker.

Der indgås
samarbejde
med Danske
Andels- og
Folkebank til
løsning af de
daglige bankforretninger.
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Foreningen Danske Andelskasser
opfordrer til, at
alle medlemmer
indsætter 5 % af
balancen i foreningen i værdipapirer. Frørup
Andelskasse nedstemmer enstemmigt forslaget.

”

Hvor meningsløst er det, at Andelsfolk sætter
deres Sparepenge i Aktiebankerne og Sparekasserne i Byerne og derved øger disse Foretagenders
Magt. Bagefter kommer de samme Andelsfolk i
Flok og Følge og ønsker Laan til deres Fællesforetagender hos disse Pengeinstitutter, beder om at
faa deres egne Penge som Laan, faar dem somme
Tider til klækkeligt forhøjet Rente, men faar ogsaa
ofte rent Afslag.
Andelsbladet 1915
Gårdejer Niels H. Jessen
Outrup, Vestjylland
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2. verdenskrig er
brudt ud, og Danmark besættes.
Livet går sin vante
gang i Frørup,
der har sin hidtil
største omsætning og er nr. 7
blandt Danmarks
44 andelskasser.
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Formanden
får for første
gang løn for
sit arbejde –
100 kroner
om året.
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Der søges om
tilladelse til at
tilbyde børneopsparing
og selvpensioneringskonti.

Andelskassen køber
det gamle
kommunekontor på
Sportsvænget,
som er blevet
ledig efter
kommunesammenlægningen.

RABO-ordningen indføres i
Danmark for
at leve op til
EF-direktiv.

Frørup Andelskasse stemmer nej til at
være med i
sammenslutningen Danske Andelskasser og
tilmelder sig
tilsynet som
selvstændigt
pengeinstitut.

100-års dagen i
andelskassen
På 100-årsdagen den 21. marts besøgte ca.
150 gæster andelskassen – kunder, tidligere
kollegaer og forretningsforbindelser. En dejlig
dag med glade gæster, og der blev serveret et
let traktement med bobler, pindemadder og
fødselsdagsbryg.
Andelskassen ønskede ikke gaver, men indsamlede i stedet beløb fra kunder og forretningsforbindelser. Beløbet vil senere blive anvendt
til gode formål i lokalområdet.

100-års jubilæumsfest
Hotel Nyborg Strand
Den 100 år lange historie i Frørup Andelskasse
blev markeret med en storslået fest i Nyborg,
hvor kunder og andelshavere samledes om god
mad, udsøgte vine, masser af underholdning,
musik og dans.
Stig Rossen og Anders Bircow underholdte og
senere spillede The Antonelli Orchestra festligt
op til dans.

Scan ikonet, og hør Jesper
Hansen fortælle om jubilæumsfesten på Hotel Nyborg Strand

Vi tilbyder forsikringer til kunder i
Frørup Andelskasse
Vi er lokale og har kontor i Rudkøbing, Faaborg, Kerteminde og Odense
Kontakt os for et tilbud i dag
www.lokal.dk

Tlf. 55 75 09 99

Festivalstemning
for hele familien
D. 25. maj inviterede andelskassen til tipifest
og festivalstemning for hele familien på sportspladsen i Frørup.
Eftermiddagen bød på underholdning for hele
familien med blandt andre Onkel Reje, Popsi og
Krelle samt Nyborg Voldspil.
Om aftenen indtog en perlerække af stjerner
scenen, og publikum kunne nyde tonerne
af Karl William, Søren Sko, Mattias Kolstrup,
Michael Falch og Hit Orchestra.
Jacob Haugaard var konferencier under hele
arrangementet og styrede begivenhedernes
gang med sit sædvanlige gode humør.

1.700.000.000

KundeKroner til boligejere
I 2018 og 2019 giver Totalkredit 1,7 mia. KundeKroner som
rabat på bidragsbetalingen til alle kunder med et privat
realkreditlån.
Læs mere på Totalkredit.dk/KundeKroner

Scan ikonet, og hør Søren Johannesen fortælle om folkefesten i
Frørup i anledningen af andelskassens 100-års jubilæum.
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