
Beretning 

DU kreds Sydsjælland, Lolland-Falsters formand, Finn Andersens, beretning på generalforsamling           
28. februar på Hotel Kirstine i Næstved. 

 

Jeg sluttede sidste års beretning med håbet om, at 2022 blev året, hvor corona var historie, og hvor 
overskriften skulle være fremgang for forretning og forening. 

Hvor vidt det blev tilfældet, vender jeg tilbage til. Først må vi konstatere, at 2022 igen blev et år, hvor det 
ikke lykkedes at afholde nogle medlemsaktiviteter på nær kredsgeneralforsamlingen. Denne gang var det 
måske ikke så meget corona, der spændte ben men i stedet krig, inflation og store driftsudfordringer i vores 
butikker, og selv om der også er dystre udsigter for 2023, har vi i bestyrelsen besluttet, at nu vil vi 
gennemføre medlemsaktiviteter. Den første bliver en weekend på Femø her i foråret, der er pt. kun seks 
par tilmeldt, men det kan nås endnu, hvis nogen af jer har fortrudt. Vi har også en ambition om at samles til 
Vordingborg festuge med spisning og musik på programmet. Endelig inviteres I på weekend her i Næstved 
med et besøg i skovtårnet og overnatning samt spisning her på Hotel Kirstine. Vi har i bestyrelsen besluttet, 
at det »næsten« bliver gratis at deltage i disse arrangementer. Skulle der være andre gode forslag, 
modtages de med glæde. 

Værste år i mands minde 

Hvis vi skal kigge på 2022 rent forretningsmæssigt, må vi jo desværre konstatere, at vi ikke fik syv fede år 
men desværre kun to, inden vi så fik vel nok det værste år i mands minde. I Dannemare sætter vi i hvert 
fald ny negativ rekord for årsresultat. De dårlige resultater i 2022 både hos Coop og A-foreningerne har 
desværre her i starten af 2023 udløst en lavine af butikslukninger, som det lige pt er svært at vurdere 
omfanget af, fordi der desværre hver uge kommer nye butikker / foreninger på listen, senest fx Kvickly 
Sønderborg. Der kommer også stadig nye Dagli’Brugser på listen. Jeg kan godt frygte fx Coops 
indkøbsstyrke om fx et år fra nu, samt at vores organisationer på servicekontoret, lagre og 
distributionscentre ikke formår at blive nedskaleret i samme hastighed, som vores totale omsætning falder, 
og at de tilbageblevne butikker derfor i en periode igen bliver pålagt en øget betaling til koncern og kæde. 

Vi har haft masser af udfordringer i 2022 udover økonomi med bl.a. Coop One, hvor det dog lykkedes at få 
de sidste varegrupper over med skiftende succes. Nu venter så en periode, hvor vi igen skal lære at 
navigere i nye systemer med nye navne, nyt udseende på salgs- og avancerapporter m.m. En udfordring, 
der igen presser personalet i butikkerne og fjerner tid og fokus fra vores primære opgave med at drive 
butikkerne. Vi har heller ikke undgået varemangler i 2022, selvom situationen er blevet bedre. Der er 
mange årsager, og senest ser vi udfordringer med fx grøntsager pga. klimaet. Skal jeg pege på et par 
succeser, må det nok blive Coop365 discount, som jo bl.a. har fået sig flot markeret i fx prisundersøgelser. 
Det jeg kan frygte lidt, er den pris, det har kostet at nå derhen: kender vi den? og har vi med Coop’s 
opbygning råd til at fastholde den position? Vi må også anerkende OK, som jeg vælger at betragte som en 
del af familien. Økonomisk er det i hvert fald et familiemedlem, vi IKKE kan undvære i disse krise tider. 

DLO i året, der gik 

Vedr. vores fagforening er de største overskrifter:  

Ny direktør og souschef i DLO 

Ny 4-årig aftale fra 1. januar 2030 med AP Pension. 



Ferieboliger: Berlin er solgt med en pæn fortjeneste, der er foretaget forbedringer i Hanen og i huset på 
Langeland, stor succes med de to lejligheder i Skagen. Der er nu el-ladestandere ved de fire traditionelle 
sommerhuse, og der er kampagner med »last minute«-tilbud fx i perioden ugerner 4 – 12 i 2023. 

På Markvangen i Viby renoveres der igen for at skabe plads til endnu en lejlighed, denne gang en 4-
værelses lejlighed. Det betyder, at mødelokaler og personalefaciliteter flyttes i kælderen. 

Der er arbejde i gang med en ny overenskomst for A-uddelere, overskriften er nok mere fast løn men stadig 
en mulighed for bonus/overskudsdeling. 

De mange butikslukninger har desværre også en negativ effekt mht. antal medlemmer derfor er det 
besluttet, at kontoret har mulighed for at køre hvervekampagner med fx 3 mdrs. gratis medlemskab, 
sommerhus-voucher samt Super-gavekort ved samtidig indmeldelse i FTFa. Der er også en sommerhus-
voucher til de medlemmer, der hjælper med at hverve medlemmer. 

Anders ringede i går for at spørge ind til, om der var styr på tingene til i dag, hvilket jeg bekræftede og 
fortalte, at det nok blev en meget kort beretning jeg ville skrive. Det ved jeg ikke helt om det blev – MEN 
jeg ved, at skulle jeg have nævnt alt det, der er sket i det, der for mig har været, det mest udfordrende år, 
jeg har haft som uddeler, så skulle vi have booket en overnatning her på hotellet. Jeg tror heller ikke, at jeg 
denne gang vil komme med håb eller tanker om, hvad næste års beretning vil handle om.    


