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Generalforsamling for SuperBrugsen Rødekro
Torsdag d. 28. Marts 2019.
Velkommen til Generalforsamling for SuperBrugsen Rødekro.
I som sidder i salen er medejere af en efterhånden gammel forening
98 år er Brugsforeningen for SuperBrugsen Rødekro.
Et jubilæum venter om hjørnet. Det glæder vi os til at fejre.
For der er virkelig noget at fejre.
Vi er en forening i vækst - samlet set er vi 7697 medlemmer af
SuperBrugsen Rødekro, det er 249 flere end ved sidste års
generalforsamling.
Alle er her ikke i aften - men vi må sige, at her er en flot
repræsentation.
Salen er fuld og vi er helt nøjagtig 980 personer i salen.
Andre brugsforeninger både forundres og imponeres over, at vi kan
samle så mange til en generalforsamling. Måske man andre steder
heller ikke lokker så meget med mad, drikkelse og musik - og ja
det gør vi jo.
Jeg ved godt, at aftenen i aften, af rigtig mange af Jer bliver kaldt
den årlige brugsfest - men det er jo også en fest.
Det er værd at fejre, at vi har en Brugs som vækster både på
medlemstal og omsætning.
Og generalforsamlingen er jo medlemmernes aften - Jeres aften.
Derfor bruger vi også gerne 450.000 på den her aften. Nyd det.
Den helt store jubilæumsfest venter vi med til 2021, men lige nu vil
vi afholde generalforsamling sammen med Jer, vores medlemmer.
Jer som det hele bygger på. Vi vil se tilbage på året der er gået og
kigger lidt frem i det nye år - hvad er fremtidsplanerne egentlig?
Når selve generalforsamlingen er omme, så håber vi, at i vil føle Jer
informerede.
Når aftenen er omme, håber vi, at i kan sige, at i har haft en
gemytlig Brugsfest.
Lige så vi har det helt på plads. Hvem er Vi, som I har valgt til at
bestyre SuperBrugsen Rødekro?
Det er jo Bestyrelsen som sidder heroppe, valgt ved tidligere
generalforsamlinger.
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Først sidder Søren Wollesen, hernæst Poul Søgaard, Erik Bøjesen
og så Sonja Svendsen som er sekretær.
Så har vi Anja Jensen, som ikke er valgt af Jer men af
medarbejderne og altså er medarbejdernes repræsentant i
bestyrelsen.
Herefter Mogens, Krag Nissen som er næstformand og så jeg selv,
jeg hedder Inge Marx Callesen.
Lige ved siden af mig her, sidder så Torben Damgaard - butikkens
uddeler, som I typisk ser gå fløjtende rundt i butikken eller på
parkeringspladsen igang med at indsamle vogne.
Men Torben laver mere end at fløjte og samle vogne ind.
Han har et mangeartet job, han er købmanden i Brugsen, han er
butikkens forretningsmand.
Det er ham der styrer driften og det er ham der er chefen for de
ansatte.
Torben Damgaard er udvalgt og ansat af bestyrelsen og er dermed
også bestyrelsens nærmeste samarbejdspartner.
Året 2018 havde vi en klar forventning om, skulle blive et roligt driftår uden de helt store investeringer. Alt kan man ikke spå om noget går i stykker, noget havde man ikke set komme og chancer
må nogle gange gribes, så helt stille blev 2018 ikke på
investeringsfronten.
Postaftalen omkring Giro-indbetalinger blev opsagt. Et behov for
egentlig postbutik var der ikke længere. Dog er der stadig et behov
for at have et pakke indleverings- og udleveringssted. Et sted som
også kan fungere sammen med kiosken.
Det førte til at hele kioskområdet måtte renoveres.
Når noget bliver pænt og nydeligt, vil det som står ved siden af,
nogle gange vise sig at se lidt sørgeligt ud til sammenligning.
Sådan så blomsterafdelingens kasseområde så pludselig ud.
Vi besluttede derfor at tage blomsterafdelingen med i renoveringen,
så hele vores for-område kunne fremstå pænt. Vi er rigtig godt
tilfredse med resultatet, og vi håber også I ser for-området som et
indbydende indgangsparti til butikken.
Slagterafdelingen - en afdeling som bare skal fungere i en butik
som vores og som skal kunne rengøres efter alle kunstens regler.
Her valgte vi i 2018 at lægge nogle penge i en renovering.
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Selvom man hele tiden synes man vedligeholder, så skal der en
engang imellem en større overhaling til.
En stor forretning har også områder hvor kun få kommer - men
som alligevel skal fungere. Et kød- og ben-rum har vi.
Rummet er til kød og ben-aﬀald og rummet ligger i kælderniveau.
Måske i kan forestille jer, at det godt kan blive et kedeligt sted. Det
var vores rum også ved at blive. Det lille rum besluttede vi også at
give en overhaling. Lofter og vægge fik en tur og med den varme
sommer vi havde i 18, er vi glade for, at vi valgte at sætte køl på
rummet.
Af investeringer i 2018 kan jeg desuden nævne - renovering af
vareelevator - den som transportere varerne fra kælder til butik og
omvendt, renovering af karrusel-dør. Der går mange igennem vores
karruseldøre hver eneste dag. På et tidspunkt kan lejer og motor
ikke mere.
Nye rulleporte ved vores vareindlevering er det også blevet til. Der
er ingen tvivl om, at det er vores store skræk at få rotter i butikken
og derfor prøver vi på alle måder - og det vil jeg gerne understrege
- på alle måder at sikrer os imod de her skadedyr. Nye rulleporte er
et af tiltagende. De ruller ned så snart vareindleveringen er sket og
vi risikerer ikke at en dør står på klem og en rotte kan snige sig ind.
For det må bare ikke ske.
Alt i alt har vi i 2018 investeret for 977.000 kr - her ud over er der
taget ca. 270.000 kr til renovering og investering direkte fra driften.
2018 blev også året hvor der fra centralt hold i COOP blev sænket
priser på en lang række varer.
I dag har vi ca. 950 varer til fast lav pris i vores butik. Det er varer
som prisen ikke svinger op og ned på - men altså har en fast lav
pris.
Et tiltag vi har været rigtig glade for i bestyrelsen - for vi tror stadig
på Brugsens gamle slogan: Ærlige varer til ærlige priser.
Det er klart, at vi ved disse prisnedsættelser har set et dyk i
avancen, men vi ser også tegn på - her i 2019 - at I køber flere af
disse varer.
Måske i tænker i lige så godt kan købe varen i SuperBrugsen frem
for hos en af konkurrenterne. Konkurrenterne hvor i jo i øvrigt nok
heller ikke er medejere og får bonus, når i handler eller for den sags
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skyld får en brugsfest. Så fortsæt endelig med det - handel i
Brugsen - fyld kurven op, ja helst en hel vogn fyldt op med varer fra
Brugsen - ærlige varer til ærlige priser.
I 2018 solgte vi da også for mere - jeg kan godt afsløre at vi fik
rekordomsætning. Torben tager tallene senere, men vi solgte for
106.768.000 i 2018 mod godt 104 mio. I 2017.
At vi har rekordomsætning er vi naturligvis meget tilfredse med.
Som SuperBrugs er vi jo en del af et fællesskab - COOP.
COOP er mange ting, men også et indkøbsfællesskab, som netop
gør at vi kan skaﬀe de gode, ærlige varer til ærlige priser.
COOP styrer også en fælles IT-platform. Det er alt det, der styrer,
indkøb, lagerstyring, distribution, løn - ja den nye app og meget
mere. Et komplekst system, som vi er dybt afhængige af.
I mange år har man i COOP ikke fået vedligeholdt og opdateret på
IT- området og nu betales regningen.
I COOP har man investeret i nyt IT styresystem og det er altså en
milliard-investering, som der jo kun er butikkerne til at betale.
Når vi kigger på vores regnskab, er der derfor også en meget støt
stigende udgift - det er den udgift der hedder kæde- og koncern
bidrag. Penge vi betaler til COOP.
Siden 2014 er dette kæde- og koncernbidrag vokset med
1.370.000 kr - og det slutter ikke her. Vi kan forventer stigninger i
kæde og koncernbidrag de næste år.
Det er store udgifter at have i en tid hvor alle oplever at markedet
er presset. I har måske også hørt at flere COOP butikker er lukkede
i det forgangne år.
I Aabenraa er f.eks. 2 Fakta-butikker lukket i løbet af 2018. Vi
bliver altså færre til at betale den samme regning.
Så hvis vi lige summere op:
Med et dyk i avancen pga. Nedsatte priser på en lang række varer,
med endnu et år med investeringer og forbedringer i butikken og
store afskrivninger og med stigende kæde- og
koncernomkostninger, så er vi faktisk rigtig godt tilfredse med årets
resultat som er et lille minus på 93.731 kr
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Markedet er hårdt og presset og alligevel vækster vi på omsætning,
vi er en Brugsforening med et opdateret anlæg i god drift og må jeg
understrege en solid økonomi.
Torben tager regnskabet og uddyber senere.
Vi ved, at det kan blive nogle hårde år fremadrettet - Som Jyske
Vestkysten skrev d. 11. Marts: Flere og flere Sønderjyder handler
på nettet.
Online-supermarkeder gør deres indtog - måltidskasser bliver
leveret til sønderjydernes døre, ved blot et klik med musen.
Det er vi jo som Brugsforening op imod - og med vores geografiske
placering er vi jo også op imod grænsehandlen. Men vi vil gerne
tage kampen op.
Vi som bestyrelse er meget bevidste om, at SuperBrugsen Rødekro
skal kunne noget mere, for at man ikke bare klikker med musen og
bestiller varen men kører hen til os og handler.
SuperBrugsen skal kunne give en oplevelse, være et interessant
sted at gå hen og handle. Her skal være god stemning, særlige
varer som man bliver fristet af, både nyheder og kendte basisvarer,
økologi, varer til allergikere eller veganere.
Her skal være varer til den avancerede madlavning, her skal være
mad der er hurtigt og nemt at tilberede eller bare er helt klar til at
serverer.
Her skal være varer til hverdag og fest, her skal være stort udvalg
af frugt og grønt til den sunde livsstil, blomster til værtindegaven,
pølsen til grillen og bøﬀen til den sultne, vinen til den kræsne gane
og fredagsslikket til Disney show - her skal være oplevelser - men
her skal først og fremmest være god service.
Den gode service står vore 82 fantastiske medarbejdere for.
Uden deres smil, hjælpsomhed og ildhu, så var SupreBrugsen
ingenting.
Alle medlemmer har i 2018 kunne bedømme SuperBrugsen
Rødekro - og med megen, stor glæde kan jeg fortælle, at rigtig
mange af jer medlemmer, har svaret på spørgeskemaet og bedømt
jeres oplevelse af SuperBrugsen. Jeg kan med stolthed fortælle, at
vi i SuperBrugskæden ligger som den 7. Bedste ud af 235 butikker
- det er vi knageme stolte af.
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Det er i høj grad ledelsen og alle medarbejdernes fortjeneste. Ja, vi
som bestyrelse er faktisk så imponerede og stolte af vore
medarbejdere og ledelse, at vi synes generalforsamlingen skal give
dem en klapsalve for indsatsen. Det håber jeg i vil hjælpe med .
TAK.
At kunne levere service, starter fra man kører ind på
parkeringspladsen - er det nemt at parkere - er der en plads.
Det kan det faktisk godt knibe med efterhånden - når man svinger
ind en fredag eftermiddag og gerne vil handle i Brugsen. Som det
nok ikke er gået nogen af jer forbi, så har SuperBrugsen i de
seneste par år investeret i omkringliggende ejendom og jord.
Et af de tilkøbte arealer er det her smalle stykke jord, som ligger ind
mod jernbanen og op imod vores parkeringsplads. (Billede 1)
Det er et stykke jord, som vi har købt af BaneDanmark. Tanken
med det her stykke jord - med det her krat- var at vi gerne ville
etablere flere parkeringspladser på en del af området og også
gerne en vaskehal.
Men, men - arealet har betegnelsen fredsskov. Ikke fredet skov,
men fredsskov - altså skov som man tilbage i tiden har tiltænkt
skulle benyttes til at sikre sig, at der var nok træ til at bygge skibe
af - sikre en flåde. (Billede 2.)
Sådanne arealer er der mange af i Danmark, og man har tidligere
kunne få lov at nedlægge sådanne fredsskovsarealer, hvis man
genetablerede regulær skov på arealer af dobbelt størrelse et
andet sted. Det har vi spurgt Aabenraa Kommune om - og de ser
meget velvilligt på projektet og udpeger gerne et område, hvor vi
kan genetablere fredsskov.
Men hele projektet er blevet bremset af stramme regler og vi har
fået nej af miljøstyrelsen til at plante skov i stedet for det her krat
mellem banen og p-pladsen.
Fået nej til at plante et andet sted, på dobbelt areal, et sted
kommunen anviser og hvor det kunne give god mening for dyr og
mennesker.
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Hvad gør man så - når regler går forud for sund fornuft ?
Ja vi har anket sagen og så har vi hevet fat i de folk, som vi kendte,
det netværk vi har med politiske relationer, som måske kunne
hjælpe os til at få ændret denne kategoriske afvisning. Hans Chr.
Schmidt, medlem af folketinget hørte om vores problem og vi kan
takke ham for, at vi fik lov til at fremlægge vores sag for
miljøudvalget i folketinget d. 13. Marts.
Vi var en delegation som tog afsted til Christiansborg. (Billede 3)
Torben og jeg fremlagde vores sag, sammen med Thorkild Fink - et
kvarter havde vi til det. Det resulterede i, at alle i miljøudvalget i
enighed, på tværs af alle partierne har rejst sagen for
miljøministeren og spurgt, om han synes det er rimeligt og hvad
han vil gøre i denne sag og for den sags skyld lignende sager. Der
står vi nu - vi mangler svar fra miljø-ministeren.
Men vi er fortrøstningsfulde og tror da på, at det løser sig.
Det er vores overbevisning, at når man på tværs af partierne er
enige, så må miljøministeren vel også se velvilligt på sagen.
Se det var det jeg skrev her til beretningen for 2 dage siden.
I går svarede vores miljøminister så miljøudvalget. Han ønsker ikke
at tage stilling i den konkrete sag.
Han mener ikke at der er tale om et samfundsmæssigt overordnet
formål.
Et samfundsmæssigt overordnet formål - ja vi er da et mindre
samfund - men det er dog alligevel Rødekro og en medlemsejet
forening med 7697 medlemmer.
Miljøminister giver dog udtryk for, at skovloven gerne skulle
medvirke til, at vi har så megen skov, med så høj naturkvalitet som
muligt i Danmark.
Ja - så her står vi så nu.
Vi har ingen afgørelse i den konkrete sag, som vi jo har anket.
Miljøministeren vil gerne have mere skov af høj kvalitet.
Vi vil gerne nedlægge et krat for at plante mere skov, af den kvalitet
som eksperterne anbefaler.
Jeg er ikke helt sikker på miljøministeren helt har forstået sagen - Vi
mener fortsat vi har en god sag og vi giver ikke op.
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Håbet er, hvis det lykkes - at fremtiden byder på større service fra
starten i svinger ind på p-pladsen ved Brugsen. Så vil nye og flere
p-pladser blive etableret og en vaskehal vil nok også stå klar med
tiden. Og så vil et skovareal af dobbelt størrelse blive etableret et
andet sted i stedet for krattet langs banen.
Er det nu ikke muligt at svinge forbi SuperBrugsen Rødekro af den
ene eller anden grund, så tilbyder vi stadig at bringe varer ud.
Vi har varervogn med køl, som med frisk chauﬀør, glad, bringer
varer ud til både private og virksomheder i Aabenraa og Rødekro.
For 60 kr. Bliver varerne bragt.
Det er ikke en opgave vi tjener penge på - der går mange
personaletimer med at pakke varer og bringe varerne ud. Ja faktisk
viser vore beregninger at varerudbringningen hvert år koster
ca. 1/2 mio at drive - det er helt klart en underskudsforretning.
Alligevel holder vi fast i det - for Brugsens formål er ikke som alle
andre supermarkeder, at have en bundlinje med mest muligt på
plussiden.
Formålet er at kunne tjene medlemmerne og fastholde en driftig
butik med ærlige varer til ærlige priser. Så vi holder fast i
varerudbringning - en ekstra service.
Vi i bestyrelsen, vil gerne udvikle og gerne forny, så i som
medlemmer har lyst til at være medlemmer og handle i butikken,
men vi holder også fast i traditioner, som f.eks at give tilbage. I
ældre tid hed det dividende, så hed det point og i dag hedder det
bonus.
I Rødekro har vi i 2018 givet jer medlemmer 786.000 kr tilbage i
medlemsbonus - heraf er de 285.000 kr den ekstra bonus som vi i
Rødekro har valgt at give ekstra til vore medlemmer, ud over den
bonus, som man i fællesskab i COOP har besluttet at give
medlemmerne. Vi mener at vore medlemmer - her i SuperBrugsen
Rødekro - Jer - I er det foreningen bygger på - I er noget særligt og
derfor skal I også have noget ekstra. Ligesom i også i aften efter
generalforsamlingen får en Brugs-fest.
I hverdagen er der også andre goder som medlem af Brugsen.
Hver måned kan I ganske gratis tage et Samvirke med hjem og
fordybe jer I det.
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I kan oprette Jer på COOP app’en og her finde en masse
muligheder - for blot at nævne nogle, så kan I hente opskrifter,
hente særlige app-tilbud eller oprette en mad-konto.
Er I nu ikke så meget for den der teknologi og App’s på mobilen, så
virker det gamle medlemskort stadig, hvis I blot husker at få det
scannet ved kassen. Med kort eller App, blot husk at få scannet,
for så så indløber der bonus.
Kan man tilgå en computer, så kan man af den vej aktivere de
personlige tilbud og også opnå denne rabat.
Bonussen kan I jo bruge når i vil - i kan vælge at spare op til et
større køb eller bruge bonussen hen af vejen.
Er man medlem af en brugsforening, så kan I også blive medlem af
SuperBrugsen Rødekros vinklub, som efterhånden har 20 år på
bagen. Vinklubben holder hvert år, 4 vin-arrangementer.
Her smages på vin, en indlægsholder fortæller om vinens
forunderlige univers og så spises der dejlig mad fra delikatessen og
kage fra lagkagehuset. Det er altid rigtig, hyggelige aftner. Der er
ofte rift om billetterne til vin-aften, men har det interesse, så skal I
ikke holde Jer tilbage. Alle er velkomne til at melde sig ind i
klubben. Henvend Jer i kiosken, så vil personalet være
behjælpelige med at oprette et medlemsskab.
Jeg kan oplyse, at et års medlemsskab koster 50 kr for en
husstand - og en vinaften, med ret megen vin og lækker mad
koster 200 pr. Person.
SuperBrugsen Rødekro er en forening, som også støtter op om
lokalsamfundet.
I 2018 har 16 forskellige gode formål fået i alt 20.000 kr. Det drejer
sig om spejdere, ÆldreSagen, frivillige foreninger, lokalråd og
mange flere. Det er foreninger og frivillige med gode formål, som
søger om plads på vores donationsstander - den lille stander med
de røde poletter, som står lige efter kasserne, når i bevæger jer ud
af butikken. Hvert kvartal udloddes 5000 kr til deling mellem 3
gode formål. I som kunder bestemmer, hvordan pengene skal
fordeles, ved at lægge en rød polet i standeren, ved det formål i
synes bedst om.
RIF - Rødekro Idrætforening har i 2018 modtaget 58.331 kr.
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RIF har en aftale med OK og SuperBrugsen Rødekro, som betyder,
at hvis Jeres Benzinkort er tilknyttet RIF, så tilfalder der RIF 5 øre,
for hver liter tanket benzin.
Er i samtidig OK mobil kunde eller har en OK EL aftale, så
fordobles eller tredobles beløbet som tilfalder RIF.
Den samme aftale har Nr. Hostrup Ungdomsforening og i 2018 har
kunder ved OK tanken med et kort tilknyttet Nr. Hostrup
Ungdomsforening doneret 11.874 kr til Nr. Hostrup
Ungdomsforening.
For Jer som tanker benzin, bliver det ikke dyrere, men de to
foreninger får rigtig meget ud af at I vælger at tanke ved netop OKtanken. Jeg er sikker på at både RIF og Nr. Hostrup
Ungdomsforening har megen glæde af pengene.
Lidt væk fra Rødekro ligger Julemærkehjemmet Fjordmark. Et sted
for børn, der har det svært på enten den ene eller anden måde. Et
sted hvor børn kan få ophold i en periode af deres liv, samle mere
livsmod, lære sundere livsstil og knytte gode relationer.
Sammen med 6 andre butikker i det Sønderjyske, har vi en aftale
med julemærkehjemmet om donationsknappen på
flaskeautomaten - ja på den donationsknap, står der
julemærkehjemmet Fjordmark.
Dvs. At når i afleverer flasker eller måske hele ølkasser, så kan
panten doneres til julemærkehjemmet.
I 2018 gav vi 7 Sønderjyske butikker en check på 67.264,50 til
julemærkehjemmet - heraf kom de 15.207,75 her fra Rødekro - fra
pant som blev doneret fra flaskeautomaten i vores butik.
Det er flot - og det er en kæmpe glæde at kunne give så mange
penge videre til så godt et formål, som julemærkehjemmet er. Jeg
skal hilse og sige så mange tak fra børn og vokse på
Julemærkehjemmet Fjordmark. Tak for panten. Der bliver råd til lidt
mere sjov, lidt flere oplevelser og lidt flere gulerødder.
Som tidligere år skal jeg igen i år huske at gøre opmærksom på, at
der i regnskabet står en post på 3.118.000 kr.
Beløbet blev hensat i perioden 1996 til 2010 og tilhører medlemmer
som handlede i perioden. Det her indestående kan udbetales det
enkelte medlem, når man har passeret de 65 år.

Side 11

Så har du passeret de 65 år, har du været medlem og handlet i
årene 96 til 2010, så kom ind til Anja på kontoret og få oplyst, om
du har penge stående som du kan få udbetalt.
Beløbet afhænger naturligvis af, hvor meget der er handlet for i
perioden 96-2010.
Inden i nu stormer ind på kontoret i morgen, vil jeg lige sige, at Anja
først er tilbage på sin arbejdsplads om 14 dage. Så tøv lige lidt og
kig så endelig forbi og forhør Jer. Måske du har lidt kr. stående og
der kan blive til en god flaske vin eller lidt lækkert smørrebrød fra
delikatessen.
Ligesom tidligere år - har SuperBrugsen Rødekro også i 2018
sponsoreret smagekasser til skoleklasser fra 4-7 klasse.
Det er et landsdækkende tilbud fra COOP - med det formål at få
den unge generation til at blive bedre i køkkenet, inspirere til
madlavning - inspirere til nye smagsoplevelser og sundere måltider.
I 2018 har vi udleveret ca. 60 smagekasser med fødevarer og
opskrifter, som elever i lokalområdet har kunne boltre sig med
rundt omkring i skolekøkkenerne.
Det kan være i skal udfordre de unge mennesker i Jeres
omgangskreds og bede dem stå for maden - de kan meget vel,
være meget dygtige og måske også få jer udfordret lidt på nye
smage.
En anden skoleaftale vi har fået op at stå i 2018 er en aftale om
virksomhedsbesøg - hvor vores uddeler bruger tid sammen med
skoleklasser fra kommunens skoler. De kan få indtryk af
virksomheden og temaet madspild bliver diskuteret. Tilbuddet har
været benyttet et par gange. Det er også en måde SuperBrugsen
Rødekro tager ansvar på og prøver at give noget tilbage.
Ungdommen - vores fælles fremtid. COOP har også fokus på dem.
Et tiltag som er iværksat i 2018 er en landsdækkende tiltag om at
gemme tobakken væk, så børn og unge ikke fristes. Så vi undgår
en ny generation af rygere.
En underskriftsindsamling er igang - en underskriftsindsamling,
man kan finde på nettet og skrive under på, hvis man da er enig.
Formålet er at få gjort det lovpligtigt, at ALLE udsalgssteder
gemmer tobakken væk, så den ikke er synlig og frister børn og
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unge. Det er ikke nok at enkelte butikker gemmer tobakken væk,
ALLE udsalgssteder skal være med.
Også legetøj er der fokus på.
COOP har besluttet, at der skal være varedeklarationer på alt
legetøj, der indeholder kemi, som f.eks sæbebobler, modellervoks
og slim. Dette gøres for at sikrer, at legetøjet ikke indeholder
ulovlige og skadelige stoﬀer. Dermed vælger COOP, at gå et skridt
foran lovgivningen. De her nye krav fra COOP, til leverandørerne, er
allerede trådt i kraft. Det synes vi, at vi som medlemmer og
forbrugere kan være tilfredse med.
2019 er godt igang.
Forårsblomsterne står klar uden for butikken, Frø-poserne frister,
nye friske grøntsager byder sig til i grøntafdelingen, pølserne bliver
fabrikeret, så de er klar til de første grilldage,
konfirmationskortene står klar til at blive skrevet hilsner på og
sådan følger en butik, som vores årets gang.
De ansatte prøver hele tiden at se fremad - at forudse jeres næste
behov.
Sådan arbejder vi også hele tiden i Bestyrelsen - vi prøver at se
fremad, være lidt foran - hvad er det næste behov.
Til tider møder vi hindringer, som udfordrer, men vi giver ikke op.
Alle skal være klar over at bestyrelsens ambition til stadighed er, at
SuperBrugsen Rødekro skal være områdets foretrukne
indkøbssted.
Jeg er stolt over at være formand for en sund forretning og jeg
glæder mig over at være i et samarbejde med en dynamisk og
engageret bestyrelse og en dygtig uddeler - tak til jer for
samarbejdet i 2018.
Med disse ord - tak til generalforsamlingen fordi i lyttede - tak for
opmærksomheden.
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