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Generalforsamling for SuperBrugsen Rødekro
Torsdag d. 27. august 2020
August 2020 skriver vi nu - og endelig lykkes det at afholde
generalforsamling for SuperBrugsen Rødekro.
Ja - det er en noget forsinket generalforsamling og i et noget andet
format end vanligt. Det ses også på deltagerantallet.
Vi er ikke blåøjet. Vi ved godt at mad og underholdning er det, der
normalt trækker rigtig mange til vores generalforsamling. Corona
virus har vendt op og ned på mangt og meget og berørt alle og
altså også vores generalforsamling
Derfor skal I som er mødt frem i aften også have ekstra tak, fordi i
er mødt op til dennne mere skrabede model af en
generalforsamling. Tak fordi i hermed viser interesse for Jeres
Brugs.
Vi er 7477 medlemmer af SuperBrugsen Rødekro - vi er faktisk en
af de store Brugsforeninger talt på medlemmer.
Det er nr. 99 i rækken af generalforsamlinger, vi i aften kan afholde
for Brugsen i Rødekro. 100 års jubilæet fejres til næste år.
Hvorledes jubilæet skal fejres har bestyrelsen mange planer for og
uanset hvorledes verdenssituationen ser ud og begrænsningerne er
i forhold til forsamling, så skal vi nok i bestyrelsen, og i samarbejde
med ledelse og medarbejdere, finde en måde, så alle medlemmer
vil kunne mærke at SuperBrugsen har 100 års jubilæum. Fejre at
SuperBrugsen lever i bedste velgående.
Hvem er bestyrelsen så - her en kort præsentation:
Poul Søgaard, Erik Bøjesen, Sonja Svendsen som er sekretær og
så Søren Wollesen. Hernæst Anja Jensen, som er personalets
medarbejderrepræsentant. Anja har i øjeblikket orlov fra
bestyrelsen og Pernille Jensen er vikarierende medarbejderrepræsentant, men da Anja har repræsenteret medarbejderne i
2019, sidder hun her i aften. Hernæst kommer Mogens Krag Nissen
som er næstformand for bestyrelsen. Her ved siden af mig sidder
uddeler Torben Damgaard. Bestyrelsens tætteste
samarbejdspartner, Brugsens daglige leder, chef for de ansatte.
Tal- og driftsmand og fløjtende indsamler af indkøbsvogne på ppladsen. Til sidst jeg selv - jeg hedder Inge Marx Callesen og er
valgt som formand for bestyrelsen.
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Vi skal se tilbage på året 2019. Ja, det er ved at være lidt langt
væk, men det er jo 2019, som vi i aften holder generalforsamling
for.
2019 blev et hårdt år rent driftsmæssigt.
Vi gik ud af 2019 med et årsresultat på et lille minus 250.758 kr - til
gengæld havde vi rekordomsætning på godt 108 mio. mod godt 106
mio i 2018
Vi gik ind 2019 med planer om et driftsår, uden de helt store
investeringer, for dem har vi taget i årene forinden.
Vi har investeret i bl.a i køl, frost, tag, murværk, grøntafdeling,
rottesprærring og delikatesse. Godt 22 millioner over de sidste 6 år
og har derfor store afskrivninger.
Vi vidste godt at 2019 kunne blive et hårdt år, hvad det også blev
pga. hård konkurrence fra øget nethandel og fortsat konkurrence fra
de mange butikker i lokalområdet, som særligt satser på discount.
Desuden spiser flere ude og færre laver selv mad. Vi var i
konkurrence fra en massiv og aggressiv grænsehandel grænsehandlen er jo så en faktor, der har ændret sig en del her i
foråret.
Så det er med åben pande og helt bevidst, vi gennem de sidste år
har søgt at adskille os fra øvrige konkurrenter, gøre os
konkurrencedygtige og være førende på områder, hvor vi oplever at
andre butikker ikke kan matche os. Vi har satset hårdt og investeret
i alle ferskvare områderne - særligt slagter, delikatesse, frugt og
grønt og derudover blomsterafd. Så i forhåbentlig oplever at vi kan
noget andet i SuperBrugsen end i de andre butikker i området og i
får lyst til at handle netop hos os. Vi håber, i kan mærke at der er
personale, der er tilgængeligt og beredvilligt hjælper ved spørgsmål
- det er et bevidst valg at vi er lidt flere hænder - lidt flere hoveder
end i andre butikker. Faktisk har vi 82 ansatte.
Særligt en afdeling som delikatessen kræver en del personale, da
der sker megen forarbejdning, der skal bruges mange hænder til at
lave lækkert smørrebrød, dagens ret og lækker receptions-mad ud
af huset - det giver øgede løn-omkostninger. Samtidig er det
heldigvis også en afdeling som er i vækst og som vi derfor er fast
overbeviste om vil give gevinst på sigt.
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Som en ekstra udgift og en udgift vi ikke kan styre, er det evige
kæde-og koncern bidrag til COOP. Der er fra COOP’s side
investeret massivt i særligt IT og det betyder at vi her i Rødekro i
2019
betaler 2.829 mio kr - hvoraf de 1,8 mio går til IT. COOP har
investeret for os og langt mere end man for år tilbage havde
forudset. Siden 2014 er bidraget til COOP steget med 1,2 mio.
Desværre er der kun udsigt til, at kæde-og koncernbidraget stiger
de næste år, hvis ikke der ændres strategi. Noget tyder på at der nu
er en villighed i COOP til at vælge en lidt anden kurs. I mandags
offentliggjorde COOP, at der skal findes en anden person til
direktørposten i COOP - en der netop kan holde fokus på drift og
økonomi - Peter Høegsted stopper og der skal styres i en anden
retning. Med det håber vi, at COOP kommer på rette spor igen - et
spor hvor udgifterne for den enkelte forening ikke bare stiger og
stiger.
2019 var også året hvor COOP valgte at lukke deres Centrallager i
Vejen og i stedet distribuere alle varer ud fra Odense i stedet. Den
opgave var Odense-lagret ikke helt klar til og det gav rigtig megen
knas og mangler på vores hylder igennem flere mdr. Vi fik ikke det
vi skulle have til tiden, fik det forkerte, for lidt og nogen gange
noget, vi ikke havde bestilt
Vi håber, I som kunder lykkeligt har glemt det. Vi var bestemt ikke
stolte af de mange varemangler og at I som kunder gik forgæves
efter helt basale varer. Det gav voldsomt megen bøvl for personale
og det gav bøvl for Jer. Vi mistede helt sikkert en del salg, fordi I
ikke kunne få hvad i manglede. Vare-distributionen fra Odenselagret er heldigvis blevet stabil nu - til langt de fleste tider.
Men opsummerer vi det hele, så bliver konklusionen at vi heldigvis
har en solid økonomi, med en egenkapital på godt 25 mio. - vi har
et fuldstændig opdateret, solidt anlæg - vi har ikke påtrængende
nødvendige investeringer i udsigt, vi kan betale vores bidrag til
kæden og vi har store afskrivninger og har samtidig råd til at tage
investeringer, hvis det er det vi vil. Vi har omsætningsrekord og
vækst i de forskellige afdelinger og vi har nu varerne på hylderne.
Så selvom der står et lille minus på bundlinjen i 2019 så er vi som
bestyrelse fortrøstningsfulde og tilfreds med årets resultat.
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SuperBrugsen i Rødekro er ikke sat i verden for være en pengetank
der skal skrabe mest muligt i kassen. Vi er medlemsejet og har ikke
aktionærer som skal have størst muligt udbytte, men medlemmer
som skal have en god butik med ærlige varer.
I skal dog vide, at vi som bestyrelse er meget bevidste om, hele
tiden at holde os for øje at, vi skal have pengene til at holde
anlægget kørende og til at kunne tage de investeringer, som viser
sig.
Jeg vil så ikke undlade at tilføje, at vi nu i august 2020, kan stå og
se tilbage på et forår 2020, som blev noget helt andet end nogen på
nogen måde kunne have forudsagt. Grænserne lukkede, Danmark
lukkede ned og det at handle lokalt blev et slagord og noget folk tog
til sig. Omsætningen i første halvdel af dette år, ser rigtig fornuftigt
ud. - grænserne er ganske vist åbnede igen, men det ser ud til at
mange har fundet ud af, at der også kan handles vin, øl og kød i
SuperBrugsen Rødekro. De eksakte resultater må i dog vente med
til generalforsamlingen i 2021.
Når nu økonomien faktisk er solid i SuperBrugsen Rødekro, så har
bestyrelsen derfor også besluttet ufortrødent at fortsætte med nogle
af de goder til vore medlemmer, som koster penge og som man i
princippet kunne spare væk.
Vi fortsætter med at udbetale 1% ekstra i medlemsbonus ud over
den bonusandel man fra COOP’s side har besluttet at udbetale. Det
er medlemmernes forretning, Jeres forretning, det er Jer foreningen
hviler på og det skal kunne mærkes.
I 2019 udbetalte vi i SuperBrugsen Rødekro 789.000 kr i bonus.
Heraf er 286.000 kr. den ekstra bonus som vi i SuperBrugsen
Rødekro har valgt at give vore medlemmer - give Jer.
Er i tilkoblet COOP’s app. kan i hele tiden holde øje med Jeres
indtjente bonus via telefonen, men ellers kan i også finde optjent
bonus på hjemmesiden coop.dk. Husk også at aktivere personlige
tilbud via app eller hjemmeside, så I får mest muligt ud af
medlemsskabet. COOP app’en giver desuden rigtig mange andre
muligheder som f.eks at hente opskrifter, se bonner, og som det
seneste tiltag, få en vurdering af, hvor bæredygtigt ens køb var,
hvis man ønsker det.
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Også vareudbringning fortsætter, trods det at kunne bringe vare ud
er en underskudsforretning, som koster godt 500.000 i året. Det er
dyrt i mandetimer at samle varer sammen, betale varebil med køl
og frisk chauffør kørende. Alligevel har vi besluttet at det fortsætter
vi med, som en ekstra service for vore kunder.
Den store generalforsamling med mad, underholdning og musik vil
vi også gerne fastholde fremadrettet - det håber vi bliver muligt
igen. Normalt står generalforsamlingen os i ca. 450.000 kr - det
bliver så noget billigere i år. - Man kunne jo sagtens skære den dyre
generalforsamling eller brugsfest, som nogen kalder den, væk og
gøre, som vi er tvunget til i aften - men det er jo netop også ved
generalforsamlingen I medlemer får noget ekstra, byen får noget
ekstra og man mærker medlemsskabet giver noget tilbage. Så hvis
Corona ellers vil det, så vender generalforsamlingen tilbage på
vanlig vis i 2021.
Noget som der ikke har ændret sig igennem 2019 og ej heller i
dette forrykte corona-forår, det er muligheden for at gå i
SuperBrugsen Rødekro og møde engagerede og dygtige
medarbejdere.
Jeg synes faktisk at vi som bestyrelse skylder alle medarbejdere i
SuperBrugsen stor tak for at i kæmpede Jer igennem 2019 hvor
også i mærkede at markedet var presset. I løb lidt stærkere og
samtidig med, kom i til at stå med varemangler og tomme hylder. At
i så gennem hele dette forår hvor Corona har hærget og har været
en ny trussel for alle, har mødt ind på arbejde, taget nye
retningslinier til Jer i forhold til afstand, sprit og rengøring - ja det
har lige været prikken over I’et, lige lidt ekstra pres på hver enkelt af
Jer . Alle og en om det er ung eller ældre, kassemedarbejder eller
ledelse gør I det godt. Tager opgaverne på Jer, bevarer humøret og
klør på.
- Her fra bestyrelsen - Stor, stor tak for indsatsen.
I bestyrelsen prøver vi at se fremad og arbejde for en bedre
forretning og dermed bedre forhold for kunderne.
Parkeringspladserne ved Brugsen er under pres til mange tider - vi
mangler p-pladser.
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Det er nok ikke gået ret manges øre forbi at vi har erhvervet et langt
smalt stykke krat - som er fredskov, langs jernbanen og at det er
vores store ønske at få lov at fælde det. Vi vil gerne fælde, men til
gengæld plante et andet stykke skov på dobbelt størrelse et andet
sted hvor det kan give mening for borgere i Rødekro og hvor der
faktisk kan blive en skov ud af det. Husk på at fredsskov ikke er
fredet skov, men skov som faktisk godt må fældes, hvis det
genetableres. Vi må bare ikke genetablere det et andet sted, som
loven er nu. Hvor krattet eller fredsskoven er nu, vil vi gerne
etablere støjskærm imod banen, p.pladser og sammen med arealet
som lige nu blot ligger bart hen, også etablere vaskehal.
At benytte vaskehal frem for vask i egen indkørsel er
vandbesparende og miljømæssigt mere fornuftigt - meget tegner til,
at det er den måde bilen bør vaskes i fremtiden og så stiger
behovet for bilvaske-pladser i Rødekro.
Flere p-pladser, vaskehal og måske mere lagerplads arbejdes der
stadig på og mulighederne for at at komme planen nærmere blev
der også arbejdet ihærdigt på i 2019. At få lov til at flytte fredsskov,
trods det kun er et ganske smalt stykke krat, kræver en lovændring
eller en tilføjelse til loven og det er både noget der kræver
benarbejde og megen stor tålmodighed.
Torben Damgaard og jeg var til foretræde i folketinget i 2019 og vi
havde møde i Brugsen med landspolitikere valgt i det Sydjyske.
Bestyrelsen deltog i vælgermøde på kroen, hvor der var fokus på
sagen. Politikerne var faktisk ret velvillige og forstående for vores
sag.
I foråret her i 2020 var en høring i Folketinget omkring fredsskov i
støbeskeen, men så kom CORONA og satte rigtig mange ting i stå.
Det er lige nu vores forhåbning at der sker noget i løbet af efteråret.
Vi har stadig kontakt med politikerne og de udviser fortsat velvilje til
at ville arbejde med sagen.
SuperBrugsen Rødekro er en forening som også støtter op om
lokalområdet.
I 2019 har 12 foreninger eller gode tiltag, tilsammen fået 20.000 kr,
via donationsstanderen - den der står mellem kasserne og
kioskområdet - den med de røde poletter. De gode formål har været
lige fra spejdere, frivillige i Riseparken, folk der arbejder for bedre
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psykiatri og meget mere - mange forskellige i lokalområdet har
været glade modtagere af et pengebeløb.
Her ud over bidrager vi til Rødekro Kulturpris og de arrangementer
der holdes i byen, som som fx. fastelavn mm.
Også RIF - Røderko Idrætsforening har modtaget penge via et
samarbejde mellem OK og SuperBrugsen Rødekro.
56.240 kr blev det til i 2019 - penge som kan gøre gavn for alle
typer af idrætsudøvere under Rødekro Idrætsforening. 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 brændstof. Hvis man samtidig er OK mobil kunde eller
har en OK EL aftale, så fordobles eller tredobles beløbet.
Samme aftale har Nr. Hostrup Ungdomsforening og i 2019 kunne
Nr. Hostrup Ungdomsfoening modtage 11.300 kr.
Det er jo ikke noget man som benzin, mobil eller elkunde mærker
på pengepungen - det bliver ikke dyre for den enkelte. Så benyt OK
tanken - få tilknyttet kortet til enten Nr. Hostrup eller RIF, så bliver
det til rigtig mange penge for foreningerne og dermed til gavn for
mange mennesker i lokalområdet. På landsplan er der i 2019
udbetalt 12 mio. i OK penge til foreninger rundt i landet.
Igennem en årrække har vi i SuperBrugsen Rødekro haft en aftale
om at kunder der afleverer flasker kan donere pant-pengene til
Julemærkehjemmet Fjordmark. Det er et samarbejde vi har med 6
andre butikker i det Sønderjyske og i 2019 modtog
Julemærkehjemmet 68.179,50 kr, heraf kommer de 15.891 kr alene
fra pantpenge Fra SuperBrugsen Rødekro. Pengene har
Julemærkehjemmet øremærket til at renovere en forhindringsbane,
som børnene benytter under deres ophold. Børn og voksne på
julemærkethjemmet takker for hver eneste pant-krone - tilsammen
bliver mange små pant-donationer faktisk til mange penge.

Som tidligere år skal jeg igen i år gøre opmærksom på at der i
regnskabet står en post på 3.075.000 kr.
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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. Så sidder der en
her i salen som netop har rundet de 65 og har været medlem i
årene 1996 til 2010, så kom ind til Anja på kontoret og få oplyst om
du har penge stående som du kan få udbetalt. Beløbets størrelse er
helt afhængig af hvor meget man har handlet for i perioden fra 1996
til 2010, men der er da flere som er blevet glædeligt overrasket og
har taget en ekstra god flaske vin eller noget lækkert med hjem fra
delikatessen for det udbetalte beløb.
I bestyrelsen i SuperBrugsen Rødekro må vi ligesom alle andre
virksomheder prøve at se ind i en fremtid hvor vi er nød til at
bestræbe os på at blive mere bæredygtige og tager ansvar for
vores fælles klima. Derfor arbejdede vi i 2019 med at skitsere nogle
strategiske intentioner i forhold til bæredygtighed og klima. Det er
ikke en strategi som er færdig og det er intentioner som der skal
arbejdes videre med og tænkes ind i store, som små beslutninger.
Vi er dog så langt at når vi f.eks påtænker nyerhvervelser så
arbejder vi på at indtænke klima og bæredygtighed. Det har vi
f.eks. indtænkt i vores køl og frost da vi investerede i det, i
udskiftningen af alt lys i butikken og det vil have betydning når vi
forhåbentlig får lov at etablere en vaskehal og skabe flere p-pladser
på et tidspunkt.
Der er nok at arbejde med som bestyrelse. Jeg vil derfor gerne sige
bestyrelsen stor tak for Jeres kæmpe engagement i arbejdet for
SuperBrugsen Rødekro - det er aldrig kedeligt at holde møder og
problematikker bliver altid belyst fra mange sider, så vi fælles når
frem til gode beslutninger. Tak til bestyrelsen og tak til dig Torben
for det gode samarbejde.

Fremtiden ser lovende ud for SuperBrugsen Rødekro - 100 år til
næste år - det vil vi fejre. 100 år gammel og en fuldstændig stærk
og solid butik - SuperBrugsen Rødekro er her fordi i som
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medlemmer støtter op og handler i butikken. Bliv ved med det. Der
er ingen varermangler nu - vi har toiletpapir, øl og vin og mundbind
nok. Der er afstandsmærker ved kasserne og sprit i dunkene. Der
er plads til at holde afstand og højt humør hos medarbejderne.
Tak til Jer som sidder her i aften fordi i handler i Jeres egen butik
SuperBrugsen Rødekro og forhåbentlig ikke alt for meget i de andre
- og tak fordi i lyttede til mig.

