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Brug en ”flad tyver” mere 
i Dagli´Brugsen 
om ugen...
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Efter et kedeligt dyk og røde advar-
selslamper sidste år går tallene igen 
i den rigtige retning for Dagli’Brug-
sen. Fortsætter det året ud kan vi 
igen snakke om igangsætning af 
nødvendige investeringer. Bestyrel-
sen er ved at lægge planer – læs om 
personerne bag her på siden.

Det er ikke let for uddeler Henrik Ras-
mussen at skjule optimismen og begej-
stringen for de regnskabstal, han har set 
siden det tidlige forår i år. ”Jeg er glad 
for, at vi sidste år i god tid fik gjort kun-
derne opmærksomme på de mørke skyer, 
vi så dengang”, fortæller Henrik Rasmus-
sen. ”Borgerne i byen har brugt dankor-
tet og vist, at de mener det, når de siger, 
at de vil beholde byens eneste dagligva-
rebutik”, fortsætter han. For der er sket 
noget det seneste lille års tid. 

Næsten indhentet det tabte
Til dato i indeværende regnskabsår har 

butikken haft en vækst på 5 %. Det er 
dog ikke helt de 8 %, som blev tabt i 
2013, men det er et stort skridt på vejen, 
og året er jo ikke omme endnu. Indtje-
ningsmæssigt holdt man næsten fast i 
den forventede avance. 
Butikkens omkostninger er styret stramt. 
Der er fx lavet besparelser på personalesi-
den i størrelsesordnen 60.000 kr. Alle øv-
rige omkostninger ligger på niveau med 
budget. 

Måske det bedste juli-regn-
skab nogensinde
Juli i år gav et overskud på knap 129.000 
kr., hvilket ifølge uddeleren nok ikke er 
set bedre i Gl. Rye brugsens historie. 

På bundlinien ses p.t. et overskud på 
145.000 kr. Det er væsentligt bedre end 
budgettet og langt bedre end sidste år.

Den positive udvikling skaber naturligvis 
glæde blandt de ansatte og i bestyrelsen. 
Tager man de lidt skeptiske briller på, må 
man dog stadig konstatere, at vores lo-

kale brugs er en sårbar størrelse. Nogle 
få uforudsete hændelser kan hurtigt få 
pilen til at vende nedad igen. 

Stadig brug fra borgernes 
opbakning  
Så butikken har stadig brug for en 20’er 
mere om ugen pr. borger, hvis tenden-
sen skal være længerevarende. ”Den 
positive udvikling skal holdes i mange år, 
for at brugsen fortsat kan udvikle sig og 
dermed sikre sin eksistens på den lange 
bane”, slutter Henrik Rasmussen.

Bestyrelsen lægger planer
Med et forventet bedre regnskab ved 
årets udgang, er det relevant for brug-
sens bestyrelse at tale om investeringer. 
Nemlig de nødvendige investeringer, der 
ligger lige for fødderne. Dem skal be-
styrelsen nu have lagt en plan for – men 
også dem på længere sigt.

Pæne tal giver mod på mere

Rye Brugsforenings bestyrelse 2014/15:
Carsten Flø Jensen: Carsten bor midt i Gl. Rye og har været i bestyrelsen i mange 
år. Han er gift med Mona, og de har 2 børn. Til daglig er han vinduespudser, men har 
også arbejdet i dagligvarebutik i mange år.

Henrik Qvist (formand): Henrik bor også i Gl. Rye. Han er socialpædagog og aktiv i 
politik for Enhedslisten som byrådsmedlem i Skanderborg og regionsmedlem i Region 
Midtjylland.

Jakob Korsgaard: Jakob bor i Gl. Rye med sin hustru Charlotte og deres dreng El-
liot på 4 år. Jakob vil gerne bruge sin baggrund indenfor salg og markedsføring til at 
sætte fokus på, hvordan vi ser på og opfatter brugsen.

Ejnar M. Jakobsen: Ejnar har boet i Gl. Rye med sin familie siden 1993. Han arbejder 
i en anden andelsvirksomhed – nemlig Arla Foods, hvor han leder en række aktivite-
ter for 13.000 andelshavere i 7 lande.
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