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Pænt fremmøde med 15 borgere ved Rye Brugsforenings 
ordinære generalforsamling den 9. april 2014.
 
Bestyrelsesformandens beretning blev godkendt 
(uddrag):
 - Generelt et presset detailmarked i Danmark

 - Avancen er under pres

 - Discountbølgen har fat i danskerne

 - Dagli’Brugsen-kæden satte over 2000 X-tra varer ned    
     i pris i 2013 for at matche discountbutikkerne

 - Rye Brugsforenings kampagne med ”En tyver mere  
   om ugen” er blevet godt modtaget af borgerne

 - Borgerne i Gl. Rye skal ændre indkøbsmønster, hvis 
        vores brugs skal overleve på sigt

 - Uddelerens SMS-tilbud har vist sig at være en god  
   måde at få kunderne ind i butikken

 - Flere kundeaktiviteter som fx smagsprøver er på vej

Regnskabet blev godkendt: 
2013 viste et underskud på 114.000 kr. Budgettet sagde 
plus 90.000 kr. 
Vi har altså tabt over 200.000 kr. i forhold til forventet. 
 
For 2014 er der budgetteret med et overskud på 65.000 kr.
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
Hardy Vinther og Martin Skaar Jacobsen var på valg, men 
genopstillede ikke. Carsten Flø Jensen, Henrik Qvist og 
Henrik Wolter fortsætter i bestyrelsen.
 
To nye bestyrelsesmedlemmer blev efter eget ønske valgt 
in absentia, da de var forhindrede i at deltage på general-
forsamlingen. Det er Ejnar Jakobsen og Jakob Korsgaard.
 
Efter generalforsamlingen var der ølsmagning ved Virklund 
Bryghus.

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

Gør en forskel:

Stor interesse for brugsen - nye initiativer på vej

Rye Brugsforenings 
ordinære 

generalforsamling 

 
 Vær med i brugsens 

Facebook-gruppe

Søg på ”En tyver mere om ugen”.

Her får du ikke tilbud fra butikken men derimod 

general information om brugsforeningen:

 - Uddeleren lægger hver måned nøgletal ud, så  

   alle kan se, hvordan det går butikken

 - Invitationer til kundeaktiviteter i butikken. Fx  

   havde vi smagsprøver på påskebryg den 11. april

 - Hvad sponsorer brugsen i vores lokalsamfund

 - Diskussion om tiltag overfor røverier/tyverier

 - Informationer fra fiskemanden

 - Nyt om personalet

 Og meget, meget andet  

I dag har gruppen 150 medlemmer, men vi skal have 

mange flere med!

Tilmelding til brugsens 
tilbuds-SMS’er
 
Tilmeld dig via opslag i butikken eller henvendelse til personalet. Eller send en SMS til uddeleren på tlf. 23 84 41 96 med teksten ”Tilmeld tilbud på SMS”. 
Det er uddeleren selv, der finder tilbuddene – så det er helt lokale tilbud fra butikken i Gl. Rye. 
Priserne er trykket helt i bund!
 
Tilbuddene kan oftest bruges som helt konkret idé til aftensmaden. Så mangler du kun tilbehøret. 
Uddeleren sender i dag tilbud ud til ca. 150 personer, men vi skal have mange flere med!

Nu starter vi brugsens frivillige hjælpekorps op
Brugsens bestyrelse har besluttet at starte et frivil-ligt hjælpekorps op. Har du tid og lyst til at deltage i korpset, eller vil du bare gerne bidrage med idéer til tiltag, kan du kontakte koordinator for hjælpekorpset Martin Skaar Jacobsen på tlf. 22 56 82 40 eller martin@mjacobsen.dk. 

Skriv gerne, hvad du kan hjælpe med. Eksempler på opgaver kunne være rengøring, malearbejde, opryd-ning, forskønnelse af butikken, smagsprøver, aktivite-ter i butikken osv. 

Erhvervsportræt
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