Generalforsamling 2021
100 år. Vi kan i år fejre SuperBrugsen Rødekros 100 års jubilæum. I 100 år
har SuperBrugsen Rødekro sørget for dagligvarer til borgere i Rødekro og
omegn - vare til hverdag og fest.
I 100 år har skiftende medarbejdere, bestyrelser og uddelere, sammen med
medlemmer, udviklet SuperBrugsen i takt med tiden og i dag kan vi med
stolthed sige, at vi står med en sund forretning, som er klar til at se ind i
fremtiden - klar til at betjene kunder fra nær og fjern.
Betjene 8110 medlemmer - betjene Jer.
Nu sidder vi så her i aften, i jubilæumsåret, bag ved hver vores skærm. En
lille sluttet flok, Medlemmer og bestyrelse, uddeler og medarbejdere - vi er
sammen, men hver for sig. Nu skal vi se tilbage på 2020. Vi skal afholde
generalforsamling - forhåbentlig bliver det første og sidste gang, at vi er
nødsaget til at gøre det på denne facon.
Og hvem er bestyrelsen så - jeg nævner lige deres navne og så tror jeg de
giver jer et vink. Anja Jensen, medarbejderrepræsentant, Poul Søgaard,
Sonja Svendsen som er sekretær, Søren Wollesen, Erik Bøjesen, Mogens
Krag Nissen som er næstformand og så jeg selv Inge Marx Callesen,
formand for bestyrelsen. Med på skærmen er naturligvis også vores uddeler
Torben Damgård
Vi skal se tilbage på 2020. Et 2020 som for alle danskere blev helt
anderledes end forventet på godt og ondt. Corona blev den helt store
overskrift for året - også for vores butik.
Først og fremmest skulle der nye tiltag til i butikken - på de første kaotiske
dage i marts sidste år krævede det ekstra toiletpapir på hylderne, men
hurtigt blev de væsentlige tiltag håndsprit ved indgangene, plexiglas-plader
ved kasserne, pile på gulvene, afstandskrav og opfordring til at man alene
gik ud og handle. Det er jo stadig sådan - corona sætter fortsat en
dagsorden.
Når andre blev opfordret til at arbejde hjemmefra, se færrest mulige og blive i
en lille, social bobbel, mødte personalet i butikken ind. Udstyret med
mundbind og visir og igang hver eneste dag. Der er ingen tvivl om at vi i
2020 har trukket ekstra hårdt på SuperBrugsen Rødekros personale og
deres evne til at omstille sig til nye arbejdsgange og restriktioner. Og det har i
gjort rigtig flot. Vi i bestyrelsen skylder jer hver og en, stor tak fordi i med
gåpåmod og holdånd har fået det hele til at fungere, så vi som kunder har
kunne handle trygt ind. Tak til jer alle - tak til alle 86 ansatte - ung som ældre.
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2020 blev driftsmæssigt et rigtig fornuftigt år.
Vi går i SuperBrugsen Rødekro ud med et flot årsresultat på 612.429 kr. og
igen rekordomsætning på godt 116 mio mod 108 mio i 2019. Brugsen har en
solid økonomi og en egenkapital på godt 25 1/2 mio.
Derfor udbetaler vi også fortsat 1% ekstra i medlemsbonus fra første handlet
krone ud over den bonusandel man fra COOP's side fælles har besluttet at
udbetale. I 2020 udbetalte vi i SuperBrugsen Rødekro 325.000 kr i ekstra
bonus . Ekstra bonus til jer - medlemmerne.
At grænsene har været lukkede store dele af 2020 er nok en del af
forklaringen på det flotte årsresultat for 2020. I gjorde stort set ingen
grænsehandel og aldrig har vi solgt så meget øl, vand og vin. Ingen kunne gå
ud og spise og alle kantiner var lukkede - der har været gang i egne
køkkener og køleskabe har skulle fyldes op. Ind imellem har der nok skulle
lidt ekstra forkælelse til, så hverken slagter eller delikatesse har stået stille.
Der er handlet i Brugsen som aldrig før og enhver medarbejder har skulle
løbe ekstra stærkt.
At have vare nok på hylderne har ind imellem været et problem - absolut ikke
pga. vores medarbejdere, men pga. COOP’s lager og distributions system.
Der har været problemer pga. Omlægning og nyt it- styresystem. - der har
ind imellem været varemangler - lige fra pasta til tvebakker, men der arbejdes
på det. COOP fik i efteråret 2020 ny direktør: Kræn Østergård, som har drift
og vare på hylderne som fokusområde. Vi håber meget at varemangler bliver
fortid, så i kan få alt det, der står på jeres indkøbsliste.
I Rødekro er vi i hvert fald klar til store og fyldte indkøbsvogne - som
konsekvens af pladsmangel i indgangspartiet, spritdispensere der også
skulle være plads til og afstandskrav besluttede vi i 2020 at flytte
indkøbsvognen fra indgangspartiet og ud på P-pladsen i vognskure.
Samtidig investerede vi i nye, lidt større indkøbsvogne. Vi håber i
efterhånden har vænnet jer til, at skulle tage en vogn med ind fra et skur, når
i handler.
Også muligheden for handle ved hjælp af scan og betal blev muligt i
SuperBrugsen Rødekro i 2020. Det er ikke mange som benytter sig af det,
men du kan nu scanne din var vare ved hjælp af din mobiltelefon, når du
samler varerne ind og selv afslutte købet og betale fra mobilen.
Det er en mulighed som man kan vælge, hvis man finder det
hensigtsmæssigt - det skal understreges, at der stadig sidder en rar
kassemedarbejder og er klar til at klare betalingen som vanligt.
Bestyrelsen arbejder stadig for at få lov til at fælde krattet ind mod banen og
flytte fredsskoven et andet sted hen hvor det kan give mening . Det gør vi, så
der kan udvides på parkering, bygges vaskehal og afgives et stykke jord til
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kroen. Vores oplevelse er dog, at det i 2020 har været svært at komme videre
- politisk skal der en lovændring til for at vi kan få lov og selvom der er
velvilje fra de lokalt valgt landspolitikere og helt bestemt fra Aabenraa
kommune og vores borgmester, så har det været svært at trænge igennem,
da det landspolitisk i 2020 mest har handlet om corona. Sagen er dog ikke
opgivet.
Vi kigger hele tiden på muligheder i bestyrelsen og noget af det vi ser på i
øjeblikket er, om det vil give mening at sætte solceller på vores flade tag. Vi
bruger selv megen energi hver eneste dag og har ligesom alle andre et
ansvar for at forbedre og gøre virksomheden mere klimavenlig.
I tråd med det klimavenlige bliver der helt konkret udskiftet lamper på lager
og kælder i løbet af dette år, så vi har LED belysning i hele bygningen.
Den manglende grænsehandel har også haft andre men positive
konsekvenser - her i foråret har vi sammen med 6 andre brugser kunne give
julemærkehjemmet Fjordmark en check på
101.463, 25 - det er noget mere end de plejer at få. Men handler man mere
øl og vand i Danmark skal der ligeledes flere pantflasker og dåser retur i
pantautomaten og mange har valgt at donere panten til julemærkehjemmet de 24.938,50 kr er fra pantdonation fra SuperBrugsen Rødekro.
Julemærkehjemmet sender en stor tak for hver eneste pantdonation.
I 2020 fik Rødekro Idrætsforening 88.447 kr udbetalt via samarbejdet mellem
OK og SuperBrugsen Rødekro, Nr. Hostrup Ungdomsforening fik 12.052 kr.
fra samme sted.
Jubilæumsåret 2021 har været under planlægning gennem lang tid. Corona
har begrænset nogle af tiltagne, men jeg håber at alle medlemmer er klar
over, at når i handler for mere end 200 kr så udløser det en lodseddel til
ugens udtrækning af et gavekort på 5000 kr til SuperBrugsen Rødekro - en
lodseddel som blot skal udfyldes med kontaktoplysninger og lægges i
boksen ved kasserne.
Ja vi bruger godt en kvart mill. - helt præcis 260.000 kr i jubilæumsåret på
denne lodtrækning for Jer, medlemmerne.
Her ud over vil vi gerne byde vore medlemmer til jubilæumsfest med alt
betalt. Det skulle have været i efteråret og med plads til 1200 medlemmer,
men pga. usikkerhed omkring forsamlingsforbud - og ja sikkert også fyldte
kalendre hos jer alle, når vi må feste lidt igen, ja så har vi valgt at det brag af
en jubilæumsfest vi gerne vil afholde, bliver skubbet til d. 10. September
2022 - så sæt kryds i kalenderen.
I mellemtiden kan i købe en flaske af vores jubilæumsvin og spise et stykke
med slagterens gode jubilæumspølse. I skal også være opmærksomme på at
vores genanvendelige jubilæums - indkøbsposer bliver delt ud i butikken i
løbet af året.
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Jeg har lovet min bestyrelse at dette ikke skulle være en lang beretning - det
hele er lidt anderledes på denne måde - bag en skærm.
Vores bestyrelsesmøder har også været kortere siddende bag hver vores
skærm, men ikke desto mindre vil jeg sige stor tak til bestyrelsen for et altid
godt og stærkt samarbejde - selv bag skærm kan det lade sig gøre at
diskutere betydningsfulde emner for SuperBrugsen Rødekro og tage
beslutninger. Tak til bestyrelsen og tak til dig Torben for det gode
samarbejde.
Tak til Jer derude bag skærmene - tak fordi i lyttede til beretningen.
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