Skal Byens Egen Butik stadig
eksistere i 2020 – og fremefter?
Dagli’Brugsens bestyrelse og uddeler arbejder for tiden med forskellige
fremtidsscenarier for Byens Egen Butik. Målsætningen er klar: I 2020 og
fremefter har Gl. Rye fortsat en velfungerende dagligvarebutik, ejet af byens borgere - og med en solid økonomi som bæredygtigt fundament for
fremtidens udfordringer.

Af Ejnar Jakobsen,
bestyrelsesformand,
Rye Brugsforening

Udgangspunktet for butikkens drift er
både stærkt og skrøbeligt: Med en befolkning på omkring 1500 købedygtige
sjæle i Gl. Rye – og løbende nybyggerier
- er der rigeligt med grundlag for en dagligvarebutik på lang sigt.
Helt faktuelt køber Gl. Rye-borgerne årligt dagligvarer for ca. 50 mio. kr. Omkring 80 % af dette beløb anvendes uden
for Gl. Rye, hvor Dagli’Brugsen således
står for de resterende 20 %.
PLUSSIDEN: Der er mange loyale indbyggere i Gl. Rye, som bakker fantastisk
op omkring Byens Egen Butik. Brugsen er
for mange ikke bare en butik, men også
et hyggeligt samlingssted.
Dagli’Brugsen har i 2014 og 2015 opnået
en pæn vækst, og indtjeningen er igen
positiv efter nogle år med underskud.
Økonomien er således i bedring, men
fortsat skrøbelig.
MINUSSIDEN: Der skal ikke meget modgang til, før vi er i røde tal - og med en
egenkapital på 1,5 mio. kr. er der ikke
meget at stå imod med.
Konkurrencen fra både discountbutikker
og supermarkeder i kort afstand fra Gl.

Rye er benhård. Og med markante nye
udvidelser i blandt andet Kvickly, er der
risiko for, at vi mister omsætning og dermed indtjening.
Dagli’Brugsens indretning og vedligeholdelsesmæssige stand er efter en række
år med dårlig økonomi utidssvarende og
mangelfuld.
Dagli’Brugsens butiksareal er på omtrent
300 kvadratmeter, medens normen for
en Dagli’Brugsen-butik er ca. 50 % større.

Fremtidssikring af Byens
Egen Butik
Vi mener fra bestyrelsens og ledelsens
side, at der umiddelbart er tre principielle udviklingsscenarier, som er værd at
diskutere:
1. Vi fortsætter med den nuværende butik og vedligeholdelse/modernisering i
takt med, at inventaret bliver slidt ned,
og økonomien tillader udskiftning. En
strategi, hvor vi ikke umiddelbart løber
økonomiske risici. Vil butikken kunne
bevare nuværende omsætning, eller vil
kunderne langsomt sive til andre butikker?
2. Det andet scenarie omfatter en udvidelse af butiksarealet med 50 % (op til
Dagli’Brugsen-normen) - samtidig med,
at den gamle butik og udearealerne bliver moderniseret til 2020-niveau. En inve-

stering på op mod 5 mio. kr. - og dermed
et behov for en betydelig lånefinansiering. Kan vi få lånefinansieret dette projekt? Vil byens egne borgere deltage i
finansieringen? Vil det give tilstrækkeligt
mersalg?
3. Det tredje scenarie fokuserer primært
på en modernisering/renovering af de
eksisterende rammer, så de kommer op
på 2020-niveau. Altså ingen udbygning
af butiksarealet. Også dette scenarie omfatter lånefinansiering. Vil dette scenarie
give et mersalg, og vil økonomien kunne
udvikle sig bæredygtigt?
Vi har været på studietur til den nyopførte Dagli’Brugsen Glejbjerg – og vi har
bedt forskellige eksperter fra Coop om at
hjælpe os med at tegne, regne og rådgive os, så vi SAMMEN - forhåbentligt inden sommerferien - kan få afklaret, hvilken vej vi skal vælge.
På vores generalforsamling den 25. april
arbejder vi på at kunne præsentere vores
ideer for jer allesammen. Vi håber derfor,
at rigtig mange vil komme og lytte samt
ikke mindst bidrage med gode ideer og
synspunkter.

Generalforsamling!
Mandag d. 25. april er der generalforsamling i Dagli’Brugsen
Gl. Rye! Udover den ordinære generalforsamling skal vi også
drøfte udviklingsplaner frem mod 2020. Endelig byder vi naturligvis også på noget lækkert at spise og drikke - vi er jo byens
førende fødevarebutik. Hvad dette omfatter, holder vi som en
hemmelighed indtil videre. Tid og sted følger ligeledes.
Alle medlemmer er velkomne. Af hensyn til bespisningen beder
vi om tilmelding i butikken. Her kan du også blive medlem af
Rye Brugsforening, hvis du ikke allerede er det.
Har du interesse i at deltage i udviklingen af Byens Egen Butik
eller nogle af de spændende aktiviteter, som vi arbejder med
(vare-demonstration, sommerarrangement, julehygge m.m.),
vil vi gerne høre fra dig. Det kan enten være som bestyrelsesmedlem eller som ad hoc-aktivitetshjælper.
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Venligst kontakt enten Henrik i butikken eller Ejnar M. Jakobsen, formand, på telefon 89 38 15 75.

Erhvervsportræt

Gode idéer fra kunderne
er blevet til virkelighed
I efteråret 2015 deltog godt 100 Gl.
Rye-borgere i en spørgeskemaundersøgelse vedr. driften af Dagli’Brugsen Gl. Rye. Det resulterede i gode,
konstruktive forslag, som nu bliver
realiseret.

Nonfood-varer såsom motorolie. Ind er i
stedet kommet en masse økologiske varer fra Urtekram. Vi har nu mere økologi
i butikken, end Dagli’Brugsens koncept
lægger op til. Vi vil gerne have endnu
mere, så sig til, hvis der mangler noget,”
opfordrer Henrik.

Af Ole Jeppesen

Besvarelserne fra kunderne blev efterfølgende kogt ned til tre klokkeklare kernebudskaber, beretter uddeleren:
”Kunderne vil have endnu mere økologi,
bedre rengøring af butiksarealet – og
altid fyldte hylder,” opremser Henrik V.
Rasmussen.
Da kunden som bekendt altid har ret, har
Henrik udarbejdet en plan, der opfylder
alle tre ønsker.

Dernæst har Byens Egen Butik hyret et
prisfornuftigt og top-effektivt rengøringshold til at gøre rent i hele huset tre
gange om ugen. Det virker efter hensigten, og personalet kan nu koncentrere
sig om at drive Dagli’Brugsen.
”Sidst, men ikke mindst har vi – ved at
fjerne upopulære varer - fået plads til
flere enheder af de mest populære varegrupper, vores ”fyrtårne” – altså brød,
kød, vin, frugt og grønt. Her er det vores
mission, at kunderne allerhelst aldrig skal
opleve tomme hylder,” slutter Henrik.

Henrik sammen med det nye rengøringsteam.

Næste spørgeskemaundersøgelse kommer til april.

”Vi har ryddet nogle hylder for varer,
som næsten ikke sælger i vores butik.

SÆT X I KALENDEREN:

Den store påskeæggejagt
i Byens Egen Butik!
Lørdag d. 26/3 fra kl. 13:00 inviteres byens børn til påskeæggejagt
i Dagli’Brugsen Gl. Rye.
Påskeharen har været på spil og har således gemt lækre påskeæg
rundt omkring i butikken.
Kan du finde ét, er det dit! Tag en voksen med på jagt efter lækkerierne.
God fornøjelse!

Gør en forskel:

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