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Erhvervsportræt

Det forgangne år var et rigtig godt år for brugsen – i 
hvert fald hvis man ser det i forhold til de to foregående 
år. Der skal lyde en stor tak til vores kunder og medlem-
mer. Nu har vi armene oppe, men ingen tvivl om at der 
fortsat skal arbejdes hårdt for at fastholde den positive 
udvikling.
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”Vi glæder os over et fantastisk år sidste år, hvor alt er klappet 
og har fungeret rigtig godt”, siger uddeler Henrik Rasmussen. 
”Vi skal naturligvis markere sejrene, men så skal vi også have 
armene ned igen, for de skal bruges til at skaffe endnu et godt 
regnskab for 2015, og vi er godt i gang”, fortsætter Henrik.  

”Turnaround” i 2014
At 2014 var et godt år for brugsen i Gl. Rye ses tydeligt på talle-
ne. På bundlinjen er forretningen gået fra et minus på 120.000 
kr. i 2013 til et plus i 2014 på 206.000 kr., som måske endda bli-
ver endnu højere, når afregningen med Coop er helt afsluttet. 
Omsætningen er steget med 7 %, og avancen er acceptabel, 
selv om den er faldet i forhold til året før.
På lønsiden har brugsen formået at spare ca. 100.000 kr. i for-
hold til 2013, hvilket har bidraget væsentligt til det gode re-
sultat. 

En stor tak til kunder og personale 
De gode resultater kommer dog ikke af sig selv. Vi kan godt 
klappe hinanden på skuldrene her i byen, for da det begyndte 
at gå den gale vej, stod vi sammen og viste, at vi faktisk mener 
det, når vi siger, at vi vil beholde en dagligvarebutik i Gl. Rye. 
”Det er hvert eneste indkøb, der gør en forskel, så en stor tak 
til kunderne”, lyder det fra uddeleren.

Også en stor tak til personalet, der hænger i for at få det dagli-
ge til at lykkes - ekspedere kunder ved kasserne, fylde varer op, 
rydde op, bage brød, bestille varer, lave markedsføring, regn-
skab og mange andre ting. Der bliver i sandhed løbet rigtig 
stærkt, og 2014 har ikke været nogen undtagelse!

Momentum skal holdes
Det siger sig selv, at et overskud på godt 200.000 kr. ikke sikrer 
butikkens eksistens i al evighed, men det er udviklingen og vil-
jen, der skal fortsætte bølgen og skabe bedre og bedre resul-
tater år efter år. På den måde skabes der grobund for forbed-
ringer, som kan tiltrække endnu flere kunder. ”Om vi kommer 
til at investere og lave store forandringer i år, er nok tvivlsomt 
pga. vores likviditet”, fortæller Henrik. ”Den er godt nok ble-
vet forbedret markant i 2014, men de ønsker, vi har i tankerne, 
er også relativt store investeringer”, uddyber han.

Bestyrelsen har brug for flere kræfter
Der bliver brug for flere kræfter til bestyrelsen ved næste ge-
neralforsamling den 27. april 2015. Har du tid og lyst til at være 
med til at fortsætte de gode takter og bringe butikken til nye 
højder, og har du måske endda erfaring fra detailhandel, mar-
kedsføring, økonomi eller andet bestyrelsesarbejde, så hører 
uddeleren gerne fra dig på  henrik.valdorff.rasmussen@dagli-
brugsen.dk. Du kan også sende Henrik et tip, hvis du kender en, 
der måske har en relevant profil i vores område.

Bestyrelsesarbejdet består af at hjælpe uddeleren med at læg-
ge de overordnede planer og sparre omkring omkostningssty-
ring, bygninger og inventar, markedsføring m.m. Der afholdes 
cirka 6 møder årligt. De foregår altid helt uformelt og hygge-
ligt i brugsens lokale, og Henrik sørger godt for, at hjernerne 
ikke går sukkerkolde... Et møde varer cirka 3 timer. 

Herudover er der mulighed for forskellige Coop-kurser og -mø-
der, som fx giver indsigt i, hvordan man læser et regnskab, eller 
hvordan man genererer nye, gode idéer. Ved at være med i 
brugsens bestyrelse kan du altså tilegne dig generelle bestyrel-
seskompetencer kvit og frit. 

Bestyrelsesarbejdet i brugsen er frivilligt/ulønnet arbejde som 
i de fleste andre foreninger. I november hvert år inviteres hele 
bestyrelsen til byens vinaften på kroen, hvor du må tage en 
ledsager med. Det er altid et sjovt og hyggeligt arrangement 
i selskab med rigtig mange vin- og madglade her fra Gl. Rye.

Generalforsamling! Sæt kryds i kalenderen

Du indbydes hermed til den ordinære generalforsamling. Vi gentager suc-
cesen fra sidste år med mange fremmødte og noget ekstra godt til ganen. 
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Tid: 27. april 2015 kl. 19.00  Sted: Restaurant Lyngdal

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

Gør en forskel:

”Vi kan ikke få armene ned”

Dorthe, Henrik og Line er 
gået i gang med 2015 med 
stor optimisme.


