Generalforsamling for SuperBrugsen Rødekro
torsdag d. 24. marts 2022.
Så kan vi endelig mødes igen – efter 2 år med corona-restriktioner og
derfor også begrænsede muligheder for at afholde generalforsamlinger –
i 2020 med afstand og i 2021 med rigtig lang afstand - for der var
generalforsamlingen virtuel. Men nu er det muligt at mødes og hvor er
det dejligt at se så mange medlemmer af SuperBrugsen Rødekro. Det har
vi i bestyrelsen glædet os til.
For alligevel at tage Corona-hensyn og undgå at I stimler for meget
sammen, har vi indrettet det lidt anderledes i år. Drikkelse, som er øl og
vand står på bordene og kaffen vil komme i en termokop. Termokoppen
må I tage med jer hjem. Der er ingen dans, men der er underholdning og
forhåbentlig masser af snak og hygge ved bordene.
Til jer der sidder og tæller og regner på hvor mange vi mon er, så er vi i
aften samlet ___________ medlemmer af SuperBrugsen Rødekro – det er
fantastisk.
Til alle jer i salen må jeg også sige – nyd nu denne aften. Vi har
efterhånden i mange år, fraset de sidste 2, kunne holde en stor
generalforsamling her i Compass Congress Center. Det har altid været en
fornøjelse. Til næste år er det dog ikke muligt, da dette store lokale ikke
længere kan benyttes. Ejendommen her skal bruges til andet formål, og
det er svært at finde en alternativ lokalitet i Rødekro, med samme
kapacitet. Derfor vil der komme ændringer - generalforsamlingen i 2023
bliver naturligvis afholdt, men ikke på samme vis. Så nyd nu aftenen – nyd
traktementet, snakken, underholdningen. I aften er jeres aften –
medlemmernes aften. Men først inden snakken går videre, skal I høre lidt
om butik og hvad vi i bestyrelsen arbejder med.
Og hvem er vi så – bestyrelsen, os der sidder heroppe.
Længst til højre har vi Søren Wollesen, så sidder Poul Søgård, Anja Jensen
– som er valgt som medarbejderrepræsentant, Erik Bøjesen, Sonja
Svendsen Sekretær, Mogens Krag Nissen næstformand og så jeg selv
formand Inge Marx Callesen. Vi er valgt af jer, medlemmerne - på

tidligere generalforsamlinger og arbejder hele tiden på at tegne linjerne
fremadrettet for SuperBrugsen Rødekro. Det gør vi i samarbejde med
uddeler Torben Damgaard, som sidder her.
I bestyrelsen prøver vi hele tiden at være på forkant og arbejde for en
sund forretning til gavn for jer. At turde tage beslutninger, arbejde
ihærdigt og udvikle Brugsen, det har mange gode mennesker gjort før os
og dem kan vi takke for at vi i dag har en kernesund forretning at bygge
videre på. En forretning som i 2021 kunne fejre 100-års jubilæum.
Ja - 2021 var SuperBrugsen Rødekros 100 års jubilæumsår. I 100 år har
der eksisteret en Brugs i Rødekro og igennem årene er butikken vokset i
størrelse. Butikken startede på Vestergade i mindre bygninger og flyttede
senere til Hærvejen og nu med et salgsareal på 2365 m2. Vareudbuddet
har ændret og tilpasset sig tiderne og kundernes efterspørgsel.
Økologi, glutenfri, vegansk – nye varegrupper, som der end ikke fandtes
ord for i 1921. Mange medarbejdere har lagt kræfter i butikken og
antallet af medarbejdere er steget til i dag 86 medarbejdere.
Brugsbevægelsen bygger på andelstanken og at det dermed er
medlemmerne der ejer butikken – medlemmerne er SuperBrugsens DNA
og derfor er det også vigtigt at medlemsskaren er voksende. I marts 2022
er vi 8300 medlemmer. Til sammenligning var vi 4200 medlemmer for
bare 15 år siden. År for år har vi set medlemsfremgang - det er vi stolte
af.
Vi havde i bestyrelsen set rigtig meget frem til at fejre jubilæet. Vi havde
planlagt et brag af en jubilæumsfest, som den helt store markering, som
vi desværre måtte aflyse. Andre ting lod sig dog heldigvis gennemføre og
nye tiltag kom i stedet. Slagteren fik udviklet en jubilæums-spegepølse,
vinafdelingen solgte jubilæumsvin, delikatessen jubilæumssmørrebrød
med røget mørbrad og ærtepure. Vi udleverede gratis indkøbsnet med
jubilæumslogo til alle kunder – et net som kan genbruges. Det er en
fornøjelse at se, at SuperBrugsens indkøbsnet er blevet mere
dominerende i bybilledet end net fra visse konkurrenter. Varebilen blev
pyntet med jubilæumslogo og vi udgav et lille hæfte om butikken i dag –
det ligger på jeres borde.

Alle vores gode medarbejdere, fik et jubilæumsgratiale.
Det som nok skabte mest genlyd, var jubilæumskonkurrencen, hvor vi
valgte at udloddede gavekort til butikken på 5000 kr. Hver eneste uge
blev der trukket en vinder - et heldigt medlem, som havde lagt en bon i
konkurrencekassen. I alt 260.000 kr. blev fordelt til medlemmer i løbet af
2021. Mon ikke der sidder et par heldige vindere her i salen.
Med konkurrencen flyttede vi festen ned i butikken til noget der kunne
lade sig gøre, i stedet for den fest som oprindeligt var planlagt.
Som mange af jer sikkert har opdaget, så har vi forlænget festen lidt – for
der bliver ingen fysisk jubilæumsfest. Til gengæld bruger vi festbudgettet,
så det bliver en fest at handle i butikken for alle medlemmer og ikke kun
de heldige. Forhåbentlig har I allerede opdaget det - frem til december,
giver vi 15 % rabat på alle medlemmers søndags-køb. Det kan mærkes og
det håber vi, I synes om.
Generalforsamlingen gennem de sidste to år blev anderledes,
jubilæumsfesten blev aflyst og vinklubben lukkede også ned på
dvaletilstand. Vinklubben er et tilbud til medlemmer af SuperBrugsen
Rødekro, hvor man har hyggelige aftner i Brugsen med indlæg fra en
vinkyndig person og hvor der nydes vin fra butikken og mad fra
delikatessen og lagkagehuset. Vi har en klar forventning om at vinklubben
igen kan starte op i maj. Har vinklubben interesse, så læs evt. nærmere på
vores hjemmeside under afdelingen vin, eller spørg i butikken.
Jubilæumsåret 2021 blev på trods, et fantastisk år for butikken - aldrig har
I handlet så trofast og så meget.
Vi går i SuperBrugsen Rødekro ud med et flot årsresultat på ca. 777.000
kr. og vi har igen rekordomsætning på godt 129 mio., mod 116 mio. i
2020. Økonomien er solid og vi lægger til egenkapitalen som nu udgør 26
½ mio.
At det går godt, skal i selvfølgelig også mærke – og derfor fortsætter vi
med at udbetale 0,7 % ekstraordinær medlemsbonus fra den først
handlede krone. Dette er ud over den bonusandel man fra COOP’s side
fælles har besluttet at udbetale.

2021 var et helt ekstraordinært år – og det er vi klar over for en stor del
skyldes corona nedlukninger. Mange arbejdede hjemmefra og spiste
derfor hjemme og måske lidt ekstra godt. Flere af os tog lidt corona-kg på.
Få gik på restaurant og muligheden for at komme over grænsen og gøre
en handel var også begrænset. Så I fyldte vognen i jeres, egen lokale butik
SuperBrugsen Rødekro – I fyldte vognen med gode varer.
Nu i 2022 er hverdagen imidlertid blevet en anden – vi mærker tydeligt at
grænsehandlen er vendt tilbage – grænsevarer som øl, vand og slik står
lidt længere på vores hylder. I er begyndt at grænsehandle igen – Det er
jo tankevækkende.
Husk nu at tage brændstof-omkostningerne med i beregningerne når I
kører sydpå. Samtidig er vi i en tid, hvor vi fornemmer at det holdes lidt
igen – verden og fremtiden er for os alle mere usikker.
Så meget desto bedre er det, at vi i SuperBrugsen Rødekro har en sund
økonomi, vi har noget at stå imod med, for vi forventer faktisk at se ind i
nogle langt mere udfordrende år.
Mange varer stiger – omkostningerne for producenterne stiger, el og
brændstof. Denne udgift vil blive lagt på varen og det vil forbrugerne
mærke. Vi vil se stigende fødevarepriser og dermed også et presset
marked.
I Rødekro holder vi dog ved. Vi holder fast i at diffentiere os fra
konkurrenterne, fra discountbutikkerne. Vi holder fast i at prioritere
ferskvarer og have egen slagter og pølsemager, hele tiden udvikle på
delikatessevarer og prioriterer frisk frugt og grønt højt, samt fortsat at
kunne tilbyde smukke blomster i stor stil. Vi holder fast i at have det store
udvalg.
Vores fantastiske personale løber stærkt for at imødekomme jeres
indkøbsbehov.
I delikatessen løber de nogle gange så stærkt og har så meget igennem
deres hænder at de desværre må sige nej til en ordre ud af huset.
Det er ikke af ond vilje, men hvis kvaliteten skal være i top, skal der både
være plads og hænder nok. Derfor en lille opfordring – har i tanker om at

fejre en mærkedag med godt smørrebrød eller en lækker
frokostanretning fra delikatessen, så bestil i god tid.
Indimellem har I desværre set varemangler i SuperBrugsen Rødekro.
COOP kæmper fortsat med at lagerstyre og få de varer, der faktisk er
bestilt, bragt rettidigt og præcist ud til butikkerne. Det er en konsekvens
af en kæmpestor IT-omlægning i COOP, som strækker sig over rigtig lang
tid.
Det er gået ud over jer, når i f.eks. ikke lige kunne få lasagneplader eller
kokosmel. Det er i den grad også gået ud over personalet – det er
frustrerende når man har styr på bestillinger og så alligevel ikke kan
levere helt almindelige varer til kunden. Det sker også, at der står noget
helt andet på pallen vognmanden kommer med, end det der var bestilt.
Vi beklager over for jer kunder, men samtidig siger vi tusinde tak til
personalet, som gør en kæmpe indsats for alligevel at få tingene til at
lykkes og stå det igennem.
I det hele taget vil vi i bestyrelsen gerne understrege at det er personalet
der får det hele til at hænge sammen. Tak til personalet, som trofast har
stået i butikken i corona-udfordringer og med varemangler og alligevel
altid er med smil på læben og løsningsorienterede. Tak for jer.
Når nu vi ser ind i udfordrende år, så er det rart som bestyrelse at vide, at
vi har et solidt fundament og et fuldstændig opdateret anlæg.
I bestyrelsen arbejder vi med en klimastrategi og at ind tænke det i vore
beslutninger og investeringer.
I 2021 fik vi den sidste belysning på plads, så vi nu har energivenlig LED
belysning i hele butikken, lige fra kælder til kvist. Det er en investering
som over tid lønner sig på såvel elregning som klimaregnskab.
Den seneste investering vi har taget, er et solcelleanlæg på taget. Det er
sikkert ganske få af jer der har bemærket det, men her i de første
måneder af året er der lagt solceller på store dele af butikkens tag.
Anlægget blev tilsluttet de første dage i marts hvor også solen begyndte
at skinne, og jo også på det tidspunkt hvor elpriserne tog himmelflugt.

Vi bruger 99,8 % af det producerede strøm og det udgør 11,4 % af vores
totale forbrug. Vi burde spare miljøet for 38.333 kg CO2 om året.
Fredsskoven langs banen – eller krattet står der endnu. De fleste af jer vil
vide at vi længe har arbejdet på at få lov at nedlægge det og plante skov
på dobbelt så stort et areal et andet sted. Der skal lovændringer til og det
arbejdes der politisk med, men igennem en corona-tid og nu en urolig
verden, så er det ikke det der står først på politikernes liste og derfor
bliver det ikke inden for nærmeste fremtid, at denne drøm bliver til
virkelighed.
Øget lagerkapacitet og flere parkeringspladser er dog stadig et stort
ønske. Derfor har vi tænkt anderledes. Vi har planer om at flytte hele
administrationen op i caféområdet. Vi ved der er enkelte der måske vil
savne caféen, men arealet har aldrig været benyttet i stor stil.
Cafeområdet kan udvides lidt og så kan frokoststue, kontorer og
mødelokale være der.
Til gengæld får vi så plads i den nuværende administration til mere lager,
hvor vi kan gå lidt i højden. Det vil gøre hverdagen meget nemmere i
forhold til lagerstyring og levering og det vil samtidig betyde at laden
uden for butikken kan nedlægges. Hermed får vi frigivet plads til flere ppladser. Torben Damgaard har nogle foreløbige stregtegninger med som I
får præsenteret om lidt. Hvornår vi gør denne investering er ikke afgjort.
Lige som mange andre holder vi lige nu vejret lidt og ser hvad vej verden
går.
P-pladsen og arealet ned mod Vestergade har vi også tanker omkring. Vi
er i dialog med vækstrådet i Aabenraa Kommune i forhold til, at vi er en
del af Rødekro bymidte. Vi er også interesseret i forskønnelse og
sammenhæng i byen.
At verden er anderledes i dag end for præcis en måned siden da Rusland
invaderede Ukraine er en kendsgerning. Det berører og bevæger os alle
på en eller anden måde. Der er et enormt behov for hjælp til Ukraine og

flygtninge derfra. Hjælpen kan gives på mange måder – fra vores side fra
SuperBrugsen Rødekro gøres det koordineret og igennem COOP.
COOP samarbejder med Dansk Røde Kors. Der er kørt flere lastbiler afsted
mod Ukraine, lastet med fødevarer. Pengene hertil går fra vores
koncernbidrag. I bestyrelsen er vi overbeviste om vores støtte til Ukraine
er bedst på denne måde – at det nytter bedst med en koordineret
indsats.
I mindre målestok støtter SuperBrugsen Rødekro dog mange andre
formål.
I området efter kasserne kommer vores donationsstander igen til at stå,
hvor alle kan ansøge om en plads. Hvert kvartal vil der blive delt 5000 kr.
mellem 3 forskellige foreninger eller gode formål. I som kunder
bestemmer med en rød polet hvem I synes skal have andel i pengene. Har
i et formål som fortjener at komme på donationsstanderen, så hent et
ansøgningsskema i kiosken.
Herudover bidrager vi til Rødekro Kulturpris og de arrangementer der
holdes i byen, som fx. fastelavn mm.
Ligeledes støttes lokalsporten. I 2021 fik Rødekro Idrætsforening
72.152 kr. udbetalt via samarbejdet mellem OK og SuperBrugsen
Rødekro, Nr. Hostrup Ungdomsforening fik 11.621 kr. fra samme sted.
Sponsoratets størrelse er begge steder afhængig af, hvor mange der har
RIF eller Nr. Hostrup Ungdomsforening tilknyttet deres OK-kort, hvor
meget disse tanker og om de evt. har mobilabonnement eller EL aftale
tilknyttet. I de to foreninger er der nu ca. 1100 kunder med OK kort og
app.
Husk i nemt kan tilgodese foreningerne endnu mere ved at tegne jeres
mobil- og elaftaler via OK. Derved vil der komme endnu flere penge
tilbage til vores lokale klubber, som kan gavne lokalsamfundet.
Sponsoratet påvirker ikke jer som kunder, i får ingen ekstraudgift – prisen
for Jer er den samme.

Et andet sponsorat kommer fra jeres pant-penge. Mange af jer der
afleverer flasker, benytter muligheden for at donere pant-penge til
Julemærkehjemmet Fjordmark, hvor børn, der har det svært, får hjælp.
I 2021 blev det til i alt 26.871,25 her fra Rødekro. Samlet fik
Julemærkehjemmet et beløb på 100.866 kr. fra de 7 butikker i
Sønderjylland, der er med i aftalen. Det er et stort beløb og på linje med
året før.
Jeg skulle hilse og sige så mange tusinde tak fra børn og voksne på
Fjordmark – tak for hver eneste pant-krone - pengene gør en kæmpe
forskel.
Som tidligere år skal jeg igen i år gøre opmærksom på at der i regnskabet
står en post på 3.002.930 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. 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.
Vi ser ind i en usikker fremtid på mange måder – men med 100 år på
bagen står SuperBrugsen Rødekro stadig stærkt.
Jeg vil gerne takke den nuværende bestyrelse og uddeler Torben
Damgaard for jeres utrættelige engagement i SuperBrugsen Rødekro. Tak
for et fantastisk samarbejde, hvor hver enkelt af jer byder ind med jeres
viden og synspunkter. Tak for diskussioner og for at I tør tage
beslutninger.
Og til jer kære medlemmer - jeg håber I vil komme i butikken og handle
flittigt, at I vil gå foråret fortrøstningsfuldt i møde og især at i vil nyde
aftenen.
Tak fordi I lyttede.

