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     Hejnsvig, den 7. april 2014 

 

 

Formandsberetning 2013, Dagli´ Brugsen, Hejnsvig  

2013 var et jubilæumsår og en milepæl i Dagli´ Brugsen Hejnsvig historie. 100 år i 

medgang og modgang, stadig udvikling og med et godt og solidt kundegrundlag, der 

via deres indkøb og opbakning har gjort det muligt at drive og udvikle butikken 

igennem årene.  

I anledning af jubilæet fik vi udgivet et jubilæumsskrift, markerede jubilæumsdagen i 

Brugsen og efterfølgende med fest i hallen for 350 feststemte og glade mennesker. 

De seneste 3 uddelere var inviteret med. Hejnsvig Hotel leverede festmenuen, mens 

”Jimmy & Rene” sørgede for musikken aftenen igennem og bestemt gjorde deres til, 

at dansegulvet blev holdt varmt. Coop flottede sig og sponsorerede en buket til hver 

enkelt medarbejder;- dét var et flot skulderklap og ekstra tillykke med jubilæet. 

Dagli´ markerede også jubilæet i dagplejen, i børnehaven, på skolen og på 

plejehjemmet med kanelsnegle, frugt og lagkage til alle. Tak, fordi I alle var med på 

ideen. Ydermere stod brugsen bag et fodboldgolf arrangement, hvor ca. 150 gæster 

fik frisk luft, en herlig oplevelse på banen og nød varme grillpølser, når vejret 

pludselig skiftede og gav torden og heftige regnbyger.  

Det sidste jubilæumsarrangement blev til i samarbejde med Hejnsvig Runners, som 

grundlagde ”BrugsLøbet”. 130 børn og voksne meldte sig til, snørede løbeskoene og 

fik en fantastisk og udfordrende tur i og omkring Hejnsvig. Mange tak for hjælpen til 

de mange lokale, som var levende poster rundt på ruten. ”BrugsLøbet” gentages i år 

den 23. august. 

Dagli´ Brugsen fik også gaver i anledning af jubilæet. I alt fik vi pengegaver for kr. 

17.000,00, som vi vil bruge på et nyt indbydende og hyggeligt miljø foran brugsen. 

Det skal nok komme. I øjeblikket arbejder vi seriøst med planer om et nyt 

indgangsparti.  

Dagli´ Brugsens øverste ledelse i Coop har udfordret og krævet meget af butikkerne i 

år. Først og igen sidst på året blev der nedsat priser på mere end i alt 2000 varenumre. 

Det gav mere fokus på Coops X-tra varer til discount pris. I dag HAR Dagli´ Brugsen 
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mange faste, lave og absolut konkurrencedygtige priser. Jeg er sikker på, at I giver 

mig ret. Lukkelovens ophævelse har krævet butikslukninger i 2013 og der skal 

kæmpes hårdt for at holde omsætningen. 

For at spare omkostninger besluttede Coop at flytte regnskabsafdelingen til Indien. I 

første omgang valgte vi at holde os til Coops danske regnskabsafdeling. Desværre 

blev der så få tilmeldte butikker at prisen blev alt for høj. Vi blev dermed presset til at 

komme med. Det har givet mange og store problemer for butikkerne at udrede 

trådene. Coop har lovet bod og bedring i 2014 – vi krydser fingrene.  

Da Coop´ Centrallager i Odense startede op med vareleverancer til alle landets Coop 

butikker i eet hug, kom også alle opstarts-problemerne. I en ca. 6 ugers periode i 

august/ september har i måske undret jer over helt eller delvist tomme hylder og 

frustration iblandt medarbejderne – dét var årsagen. Et par gange var Erik i Odense 

og hjælpe med pakning. Børnesygdommene med det automatiske anlæg er overstået 

og vi får igen leveret de bestilte varer til tiden. Det har kostet mange ekstra timer, 

som Coop har betalt dyre lærepenge for. 

På den positive side har Coop udvidet såvel antallet af samarbejdspartnere som 

medlemsfordele til alle medlemmer, der har og bruger sit ”Coop – Din Butik”-kort. 

Ved brug af Coop kortet er der penge at spare indenfor så forskellige områder som 

bank & forsikring, biler, fritid, hus & hjem, rejser, sundhed og telefoni. Husk at bruge 

dit Coop-kort hver gang du handler i Coops butikker. Helt ærligt sagt, så får vi 

naturligvis allermest ud af de point, der købes varer for i Hejnsvig.  

Mest synlig er nok den nye mulighed for at tanke Coop point ved OK-benzin-

standeren;- benyt jer endelig af den. Coops pointdage er en anden succes. Hver 

søndag i december kunne der betales med Coop point, som gav et ekstra pift til 

julehandlen. 

Coop Bank er endnu et positivt tiltag, som er kommet fint fra start. Coop Bank er til 

almindelige forbrugere uden komplicerede ønsker til en bank. Der kan indsættes kr. 

4.000,00 ad gangen og hæves op til kr. 4.000,00 ved køb ved kassen. Inden årets 

udgang var der 20.000 kunder. Det er flot set i lyset af, at den primære markedsføring 

af Coop Bank først lå i begyndelsen af 2014. 

I butikken har vi i Hejnsvig haft stor fokus på madspild. Medarbejderne har tjekket 

datoer, mærket ned i god tid og der har været ekstra penge at spare ved at købe ”kort-

dato-varer”.  



3 
 

Samtidig har Dagli´ Hejnsvig åbnet Coop ledelsens øjne for, at der virkelig er penge 

at tjene iblandt alle medlemsbutikkerne med dagligt fokus på madspild. I april blev 

Erik og Dagli´ således udvalgt som ”Ugens succes” af Jyske Vestkysten. Jeg er stolt 

over, at ”Ugens succes” i Hejnsvig fik æren og blev udnævnt til ”Årets succes” i 

onsdags iflg. JV. Vores lokale stemmer slog så flotte succeser som Landsstævnet, 

Slotskroen i Gram og Kløften festivalen. Det er så FEDT og et kæmpe skulderklap til 

Erik og medarbejderne. STORT TILLYKKE. 

Der har været forskellige tiltag i butikken i årets løb. Bl.a. er der taget 1 hyldemeter 

af alle hylder omkring pålægs-køleren;- dét har givet mere luft og plads i butikken. 

En ny pris-scanner er sat op på pillen mellem frost og legetøj. En prisscanner, som 

viser en vares pris og som også viser dine medlemstilbud, når du scanner dit Coop-

kort. Vareudbuddet er også blevet yderligere rettet til, så det er de varer, der sælger 

mest, der har mest plads på hylderne.  

Som traditionen byder det, var der også ”BlomsterDag”, hvor rigtig mange fik købt 

sommerblomster til have og krukker. Det er altid en dejlig velbesøgt dag, som vi ser 

frem til. I teltet på p-pladsen bød vi på kaffe og bake off –kager. Vi holder 

Blomsterdag igen den 3. maj. 

Det har været en skøn og varm sommer, som smittede positivt af på handlen i 

Hejnsvig. Omsætningen steg markant i forhold til sommeren 2012, fordi vejret tillod 

alle at nyde den udendørs sommerhygge med grill og is. 

Ved årets julemesse i Grindsted havde Blomsterkrukken sin egen stand. Mette og 

blomsterpigerne fik megen ros og slog endnu engang navnet fast med et stort udvalg 

af flotte, inspirerende og traditionelle dekorationer og buketter til priser, som alle kan 

være med til. 

Årets sidste arrangement var julehyggen i Forsamlingshuset, hvor mange lokale 

kiggede forbi. Som altid emmede luften af hygge og snak om løst og fast, mens 

duften af varme æbleskiver, gløgg og Helles fantastiske ris á la mande nåede ud på 

gaden og langt omkring i byen :0) 

I løbet af året har vi støttet lokale foreninger og projekter med sponsorbidrag og 

sponsorpræmier. Det er alt fra indkøb til favorable priser, bankopræmier, til 

halprojektet, frugt til eleverne ved Skolernes Motionsdag og is til Sankthans ved søen 

for blot at nævne nogle enkelte ting. Vi vil rigtig gerne opfordre til, at de glade 

modtagere også får os nævnt, når arrangementet omtales. 
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Der skal lyde en stor tak til alle medarbejdere, der hver dag yder jeres bedste til gavn 

for butikken. Altid mødes kunderne med et smil, et goddag og hjælpsomhed – vi kan 

mærke, at I har det godt med hinanden både i og udenfor arbejdstid. Det er dejligt at 

se og mærke, at I har interesse for brugsen og gerne kommer med nye ideer. Bliv 

endelig ved med at kaste de gode bolde op i luften, vise initiativ og vær gerne med til 

at gå forrest og tag medansvar for opgaverne. 

Fokuspunkterne i 2014 er stadig de samme: 

- Vores kunder skal ind i butikken og se og mærke på deres pengepung, at vi har 

et bredt udvalg af kvalitets dagligvarer OG at priserne er konkurrencedygtige 

samtidig med, at servicen er i top 

- Vores avanceprocent skal holdes. Fortjeneste er nødvendig for at drive en 

forretning. Vi vil holde avancen ved at få flere kunder og medlemmer i 

butikken, der køber mere og vælger os som det primære indkøbssted af 

dagligvarer 

- Vi vil fortsat være synlige lokalt og bidrage til, at alle har en god hverdag samt 

et sundt og levende fritidsliv, hvor der er tilbud til alle 0-100 år. 

I den nærmeste fremtid vil vi gøre en større indsats for at få flere medlemmer i 

brugsen. Her kan I medlemmer, der allerede har og bruger jeres Coop-kort være en 

stor hjælp og fortaler for, at endnu flere bliver medlem i Hejnsvig. Fortæl jeres gode 

oplevelser videre, så vi kan få endnu flere med på holdet. Omkring postafdelingen 

står vi overfor en ny stor udfordring i butikken. Postafdelingen lukker omkring den 1. 

juli og bliver til ”postshop”. Dvs. at vi fremover kun kan sælge frimærker, 

pakkelabels og modtage pakker.   

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde igen i år. Det er vist kun sket 1 gang, at vi 

ikke har været fuldtallige til et bestyrelsesmøde. Tak for jeres og jeres families 

arbejdskraft før, under og efter de forskellige arrangementer. 

TAK Erik, for endnu et år med dig som uddeler og foregangsmand i Dagli´ Brugsen i 

Hejnsvig. Vi har trukket dyre veksler på dig og din familie i år. Som tidligere nævnt 

har store poster som 100 års jubilæet, Coops Indien-regnskab og central-varelageret 

krævet rigtig meget af dig.  

Du formår og trives med at have fingeren på pulsen i butikken. Du ser fremad og 

tænker nyt, evaluerer og retter til og er synlig og opmærksom på alle medarbejderes 

velbefindende og trivsel. Du får øjenkontakt med alle kunder i ”din” butik og du 
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giver et smil og et goddag med på vejen – fordi, lige netop sådan spreder du følelsen 

af at være velkommen.   

Husk, at du har en fantastisk familie. Vær sammen og oplev noget sammen. Husk 

også, at der kun er 24 timer i døgnet og at du prioriterer tid til andet end arbejdet i 

Dagli´. Jeg bliver nødt til at stjæle lidt fra en linie fra Faktas reklamer: ”vi vil så 

gerne have, at du bliver lidt længere………….”  

TAK. 

 

 

 

 

 

_________________________  _________ ______________________ 

Formandens underskrift  Ordstyrerens underskrift 

 

 


