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En “udsolgt” generalforsamling i
Dagli’Brugsen Gl. Rye var præget af
god stemning og optimisme efter
regnskabsåret 2014, som blev brugsforeningens bedste i sin 131 år lange
historie. Den nyvalgte bestyrelse
med tre nye ansigter får dog deres
opgave med at skabe endnu bedre
basis for udvikling af butikken.
Formanden for bestyrelsen i Dagli’Brugsen Gl. Rye, Henrik Qvist, slog på generalforsamlingen 27. april fast, at nedgangen
nu er vendt, og at butikken er tilbage på
samme niveau som for 4 år siden. “Butikken er kommet over krisen, personalet
har løbet meget stærkt, og borgerne har
forstået budskabet og lagt flere af indkøbene her i byen”, konstaterede Henrik
Qvist i sin beretning.

Der skal bygges oven på succesen nu
“Der ér fremgang - det viser også 1. kvartals tal i 2015, men isen er stadig usikker”,
fortsatte Henrik Qvist. Bestyrelsens egen
virksomhedsplan følges systematisk, men
formanden gjorde det klart for de mange
fremmødte, at investering i butikken som
fx nye og mere energirigtige kølemontrer i størrelsesordenen 220.000 kr. nok
først kan realiseres, når “isen er blevet
lidt tykkere”, som Henrik Qvist formulerede det.

Flotte nøgletal og ros til butikken

Inden aftenens lækre måltid mad på Lyng
Dal Hotel & Restaurant var det uddeler
Henrik Rasmussens tur til at fremlægge
sidste års regnskab. Og det faldt uddeleren lidt nemmere i år end sidste år, for
han kunne stolt fremvise en overskudsgrad og forrentning af egenkapitalen,
som mange sammenlignelige dagligvarebutikker ville kigge misundeligt efter.
“Stadig har vi dog en omsætningsstørrelse, som er et minimum for at drive forretning i dagens Danmark”, forklarede
Henrik Rasmussen, der budgetterer med
en fremgang i omsætningen på 3 % i indeværende år.
Målt på stemningen blandt deltagerne
på generalforsamlingen skulle det ikke
være noget problem at nå budgettet og
måske endda komme et godt stykke over.
Der var klapsalver og ros til uddeleren og
bestyrelsen for det flotte årsresultat.

Uddeler Henrik Rasmussen fremlægger her
regnskabstal for 2014, som blev brugsforeningens hidtil bedste resultat.

Ny og yngre bestyrelse
Det skortede da heller ikke på succes med
at få nye, friske kræfter og suppleant til
brugsforeningens bestyrelse, som nu tæller 5 personer - således valgtes tre nye og
unge bestyrelsesmedlemmer.
Men i år skulle der også tages pænt afsked med et mangeårigt bestyrelsesmedlem; nemlig Carsten Flø Jensen, der efter
10 års trofast bestyrelsesarbejde ikke
genopstillede.

Nye bestyrelsesmedlemmer fra venstre: Per
Holst, Stig Autzen og Ole Jeppesen. Til højre
suppleant Allan Høj.

Aftenen sluttede med spændende indlæg fra Kjærsgaard Kød. Fritidslandbruget ved Skanderborg leverer bæredygtigt kød til Dagli’Brugsen Gl. Rye. Også
Coop havde et godt indspark ved generalforsamlingen, som bl.a. handlede om
at generere gode idéer til udvikling af
butikken.

Aftenen sluttede med spændende indlæg
fra Kjærsgaard Kød. Fritidslandbruget ved
Skanderborg leverer bæredygtigt kød til
Dagli’Brugsen Gl. Rye.

Med blandt andet kød fra Kjærsgaard Kød
havde Lyng Dal Hotel & Restaurant kreeret
en udsøgt buffet til store begejstring for generalforsamlingen.

Kampagne for flere medlemmer
Dagli’Brugsen Gl. Rye kører netop nu en kampagne for at
få endnu flere af borgerne i Gl. Rye til at blive medlemmer af byens brugsforening. For at blive medlem skal man
betale 200 kr. - til gengæld får man i kampagneperioden
udleveret en dejlig gavekurv til en værdi af samme beløb.

Gør en forskel:

Brug en ”flad tyver” mere
i Dagli´Brugsen
om ugen...
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