2021 BØD PÅ BÅDE

OP- OG NEDTURE
Hverdagen vendte tilbage i 2021, og mens samarbejdet i brugsbevægelsen var bedre end længe,
viste det sig, at Corona-perioden har været hård ved mange af DLOs medlemmer, som skal
forsøge at genfinde rytmer og rutiner i en ny krisetid med stigende inflation, krig i Europa og den
sidste hårde slutspurt af Coop One, lød det bl.a. da DLO-formand Henrik Ølgaard Werge aflage
beretning på DLOs repræsentantskabsmøde 27. april på Sixtus i Middelfart.

I år vil jeg gerne begynde bagfra og sige tak for et godt samarbejde i 2021.
For er der noget, som virkelig blev forbedret sidste år, så er det samarbejdet i brugsbevægelsen.
Det gælder først og fremmest samarbejdet mellem Coop og brugsforeningerne, som er blevet markant bedre, end det har været længe, og som
igen er præget af åbenhed og dialog.
Men vi har også oplevet et bedre samarbejde og en langt større lyst og
vilje til at lytte til hinanden mellem butikkerne, kæderne, lagrene og servicekontoret. Det er ubetinget godt for os alle sammen!
For 2021 viste os også, at hverdagen efter Corona-nedlukningerne er

Coop.dk MADs flåde af varevogne blev sidste år udvidet med beslutningen om
i videst muligt omfang at ansætte egne chauffører på en ny overenskomst med
3F. I hovedstadsområdet leveres varerne fra Coop.dk MAD med el-bil.

hård. Langt de fleste af Coops butikker samt Coop.dk Shopping og Coop.
dk MAD nød godt af de ændrede handlemønstre i det første halve år af
2021. Frem til påske var store dele af samfundet lukket ned, og danskerne
fortsatte med hjemmearbejde og hjemmeundervisning. Restauranter og
caféer holdt i stor stil lukket, så langt hovedparten af alle måltider blev
indtaget hjemme – og dagligvarerne blev bl.a. købt hos os.
Hen over sommeren åbnede samfundet mere og mere op. Åbningstiderne blev forlænget på serveringsstederne. Mundbindet blev udfaset.
Forsamlingsforbud og Coronapas blev lettet, og med nattelivets genåbning
op til studiestart og udfasning af Coronapasset, var det i september slut
med Corona som en samfundskritisk sygdom i Danmark – i hvert fald for
en tid indtil december, hvor den nye omikron-variant lagde danskerne syge
på stribe.
I butikkerne mærkede vi nærmest fra dag til dag, at hverdagen var vendt
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tilbage i efteråret.
Kundestrømmen og omsætningen faldt mange steder.
Julehandlen blev et kapitel for sig med helt uanstændige priser på
gængs julemad. Jeg kan ikke forstå, hvordan nogen i dagligvarebranchen
kan se fornuften i at sælge flæskesteg til under 5 kr. pundet!
Hverdagen vendte tilbage i efteråret. Og med »stilheden« var det ligesom om mange kollegaer pludselig fik tid til at mærke efter, hvordan det
egentlig stod til med helbredet og arbejdsglæden. Og det var ikke noget
kønt syn.

PRES PÅ KOLLEGAERNE
Mange gode kollegaer mistrivedes sidste år – det gælder sådan set også
nu – og både DLO og AP Care har modtaget mange henvendelser fra
DLO-medlemmer, der har brug for rådgivning i en svær tid. Nogle gode
kollegaer valgte helt at forlade jobbet sidste år, og det er bestemt ikke et
godt tegn i en tid, hvor netop dét at rekruttere kvalificeret arbejdskraft er
en stor udfordring for os alle sammen.
Heldigvis er netop fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere et fokuspunkt i Coops HR-strategi frem mod 2025. Coops HR-direktør, Lotte
Hjortlund Andersen, har ved flere lejligheder pointeret, at jo flere dygtige
medarbejdere, vi kan fastholde, jo mindre energi behøver vi at bruge på at
rekruttere helt nye medarbejdere. I virkelighedens verden kommer indsatserne til at gå hånd i hånd, for der mangler arbejdskraft på nær sagt alle
områder af det danske arbejdsmarked. Også selv om de attraktive poderjobs nu er forsvundet.
Vi kommer heller ikke uden om, at vi i fremtiden kommer til at kigge
efter medarbejdere andre steder end hidtil. Flere steder forsøger man sig
allerede med at oprette jobs til seniormedarbejdere, som stadig har lyst og
kræfter til at arbejde om end i et mindre omfang. Jeg tror også, at nær sagt
alle butiksledere har erfaringer med jobafklaring, praktikforløb og medarbejdere med særlige behov. Senest gik Coop foran og inviterede ukrainske
flygtninge til jobsamtale efter kun få dage i landet.
Alt det kommer vi til at se mere af, og vi skal turde tænke både utraditionelt og ud ad boksen fremover.

I MÅL MED COOP ONE
I 2021 gik det for alvor op for os, at vi nu er kommet så langt med implementeringen af Coop One, at der ikke er nogen vej tilbage. I stedet gælder
det bare om at komme i mål hurtigst muligt! Ved årsskiftet håndterede vi
godt halvdelen af Coops omsætning i SAP og i talende stund håndteres 73
pct. af Coops omsætning i Coop One – så vi er der kun lige ved og næsten.
Det presser både butikker og bagland, at vi fortsat kører i to systemer, og
udgifterne til implementeringen og it i det hele taget er lige nu bekymrende høje. Det skaber frustrationer og korte lunter, særligt når vi samtidig
oplever fejl i vareleveringerne og tomme hylder i butikkerne.
Men jeg må opfordre til, at vi rykker sammen i bussen og hjælper hinan-

den med at komme i mål frem for at pege fingre ad hinanden. Vi har ganske
enkelt ikke råd til andet.
Coops gamle it-system er ikke et alternativ. Coop One er fremtiden, og
vi må have tillid til, at alle gør, hvad de kan for at lykkes med udrulningen.
Coop One er et af Coops største projekter i både tid, økonomi og mandetimer i rigtig mange år. Selv den mindste lille forsinkelse koster dyrt, og
derfor skal vi holde fast i fremdriften uanset bump på vejen. Og ja, det er
irriterende med huller på hylderne i butikkerne. Men vi kan alle sammen
gøre vores til at være velforberedte og stille op, hvis en kollega har brug
for assistance.
Jeg vil godt benytte anledningen til at anerkende det kæmpestore arbejde, som vores kollegaer i it, kategorierne og på lagrene gør for at servicere
butikkerne. Ja, vi oplever huller og fejl. Men problemerne bliver taget alvorlig og forsøgt afhjulpet hurtigt nu, når man henvender sig. Ingen kan
længere være i tvivl om, at vi arbejder sammen om det samme mål: at
sikre kunderne den bedste kundeoplevelse med de rette varer til de rette
priser.
Ind i mellem kniber det – men alle gør deres bedste.

(FOR) MANGE GODE IDÉER
I det hele taget er der i Coop og brugsforeningerne en stemning af, at alle
gør deres bedste. Vi er på ny »Sammen om Coop«.
I 2021 bidrog rigtig mange til arbejdet med Coops nye strategi, som frem
mod 2025 sætter kunden i centrum og skabe en mere bæredygtig hverdag for danskerne. Coops fælles strategi er udarbejdet på tværs af kæder,
kategorier, butikker og foreninger. Kæderne har efterfølgende udarbejdet
strategimål og indsatspunkter, som skal understøtte forretningens strategi. Næste skridt står vi overfor lige nu, hvor det er op til bestyrelserne og
butikslederne i brugsforeninger og butikker at udarbejdet forretningsplaner, som skal udmønte målene helt lokalt.
Det er mange planer. Og der er planer om flere planer. Og nogle gange
kan man blive helt rundtosset af de mange idéer, planer, kampagner og
nye tiltag, som sendes ud fra servicekontoret. Én ting er helt sikkert. Vi kan
ikke nå at forholde os til det hele, når vi gerne vil drive en god forretning
helt tæt på kunderne og på byen, som vi bor i.
Dét budskab kom vi igennem med i 2021, hvor koncerndirektør for kæderne, Allan Kristoffersen, satte sig for bordenden i en gruppe, som skal
godkende alle nye kampagner og tiltag, inden de sendes ud til bl.a. os i
butikkerne. Udvalget skal prioritere aktiviteterne og sikre, at vi ikke bliver
væltet omkuld af interne opgaver fra servicekontoret.
Vi kunne godt mærke det nye fokus i 2021, men presset må være stort.
For vi modtager stadig nærmest dagligt nye film og materialer, som vi forventes at forholde os til.

ØNSKE OM ARBEJDSRO
Hvis man må ønske noget for det nye år, så vil jeg gerne ønske, at Coop
drosler endnu mere ned på nye idéer og projekter og i stedet giver os arbejdsro til at drive kerneforretningen og at komme godt i mål med Coop
One og igennem efterdønningerne af Corona.
Coop står midt i et af koncernens største it-projekter i mange år. Samtidig er vi gået mere eller mindre fra én krise til en ny.
Corona-pandemien har tæret på kræfterne de seneste to år, og medarbejderne i dagligvarebranchen har om nogle løftet et kæmpe ansvar,
været omstillingsparate og fleksible – for nogle mere end godt er. Med
Corona-krisen fulgte forsyningsproblemer, og vi så allerede i slutningen af

I maj 2021 genåbnede specialbutikkerne i landets storcentre efter en langvarig coronanedlukning, og flere Kvickly-varehuse kunne glæde sig over, at
kundestrømmen i centrene vendte tilbage.

2021 ind i en tid med stigende inflation og økonomiske udfordringer.

RUSLANDS INVASION AF UKRAINE 24. FEBRUAR
2022 vendte alt på hovedet igen, og dagligvareområdet er endnu engang
i centrum for mange af forandringerne. Inflationen stiger, og priserne på
råvarer, energi, dagligvarer og fragt går kun én vej, og det er opad. Samtidig skrumper kundernes købekraft.
2022 bliver et hårdt år for os alle – så lad os koncentrere os om kerneforretningen i år og håbe, at vi holder skindet nogenlunde på næsen
gennem den næste krise også.

DLO
Corona-pandemien lagde igen i 2021 en kraftig dæmper på aktiviteten i
DLO. Først 8. september blev der igen taget hul på større fysiske mødeaktiviteter.
2 1/2 år var der gået, siden de godt 20 medlemmer af DLOs hovedbestyrelse, DUs landsbestyrelse og DUs kredsformænd sidst var samlet til
storemødedag på DLOs kontor på Markvangen. I de foregående 8 måneder
havde Covid-19 igen vendt op og ned på de vante rutiner, omgangsformer
og friheder, og Corona-restriktionerne betød, at DLOs repræsentantskabsmøde 27. april for første gang blev afviklet digitalt.
Kun DLOs formandskab og ledelse, formand Henrik Ølgaard Werge,
næstformand, Jens Friis, direktør Jens Larsen og souschef Jens Erik Iversen, var samlet i Viby, mens 29 delegerede deltog fra deres skærme hjemmefra på det historiske digitale 2021-repræsentantskabsmøde.
Alt forløb fint, og teknikken fungerede, men da restriktionerne blev ophævet og flokken af DLO-tillidsvalgte medlemmer igen var samlet til store
mødedag 8. september, efterlod det ingen tvivl om, at fysisk mødeaktivitet
er at foretrække.
Men alt var ikke fryd og gammen på den fælles mødedag. Mens Corona-nedlukningen som bekendt gav de fleste butikker et boost på omsætning og indtjening, og sygdom og afskedigelser af medarbejdere under
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pandemien havde ligget på et overraskende lavt niveau, kunne DLOs direktør, Jens Larsen, oplyse, at hverdagen var vendt tilbage på kontoret.
Efter sommerferien 2021 modtog DLOs kontor flere og flere henvendelser fra udbrændte medlemmer ovenpå den halvanden år lange Corona-periode med travlhed og mange ekstra opgaver i butikkerne.
På mødet 8. september blev Henrik Ølgaard Werge og Jens Friis genvalgt for en ny 2-årig periode som hhv. formand og næstformand for DLO.
Uddeler i SuperBrugsen Hasle, Karsten Rømer, genopstillede ikke som
næstformand i DUs landsbestyrelse og som medlem af DLOs hovedbestyrelse.
Finn Andersen, uddeler i Dagli'Brugsen i Dannemare, blev valgt til ny
næstformand i DUs landsbestyrelse, og René Rasmussen, uddeler i SuperBrugsen Vig, blev valgt ind i DLOs hovedbestyrelse.
Søren V. Lindholm, uddeler i SuperBrugsen Toftlund og kredsformand i
DU Syd- og Sønderjylland, blev valgt for 1 år i hovedbestyrelsen.
På grund af forsamlingsloftet i foråret 2021 blev alle generalforsamlinger i DLOs grupper – FF, BF og DU – udskudt til efter sommerferien.
Generalforsamlingerne blev holdt i løbet af august, og dermed overholdt
DLOs grupper bestemmelsen om, at alle generalforsamlinger skulle være
afholdt senest 3. september 2021.

REGNSKAB OG BOLIGER
DLO budgetterede med et underskud i 2021 på grund af Corona-situationen og de mange ubekendte faktorer, pandemien ville medføre.
Resultatet blev bedre end ventet, for DLO kom ud af 2021 med et pænt
overskud på 86.365 kr. efter renter, kursregulering og skat. I 2020 blev
årsresultatet på 375.823 kr. 2021-resultatet før renter, kursreguleringer
og skat blev på 69.159 kr. mod et 2020-resultat på 199.510 kr.
Set i lyset af at årets resultat før renter, kursreguleringer og skat var
budgetteret til et underskud på 250.130 kr., er resultatet tilfredsstillende.
Men årsagerne til de gode resultater er ikke kun forbedringer. Covid-19
har betydet, at DLO igen i 2021 har sparet mange penge på afholdelse af
møder, rejseomkostninger etc.
DLOs årsresultat 2021 foreslås overført til øvrig formue. DLO budgetterer med et lille overskud i 2022.
Resultatet er også præget af store udsving på feriehusudlejningen –
igen på grund af Covid-19. Der var tab på huslejeindtægter i nogle ferieboliger, fx de 2 huse i Lalandia, de 2 lejligheder i
København og lejligheden i Berlin. I de perioder, hvor der ikke har været adgang til boligerne, har DLO returneret hele den indbetalte leje til
medlemmerne.
I de almindelige sommerhuse har der til gengæld været en stigning i
udlejningen, så samlet set er resultatet på feriehusudlejningen væsentlig
bedre i 2021 end året før.
En solid indtægt er tilsyneladende sikret med købet af 2 nye ferielejligheder i Skagen. Den første lejlighed stod klar til at tage imod gæster i
vinterferien uge 7 og 8 i 2021 år, og interessen har været overvældende.
Derfor slog foreningen til, at da muligheden for at købe endnu en lejlighed i komplekset centralt i Skagen opstod. Den nye lejlighed, »Skagen
517«, blev lejet ud fra slutningen af august, og der har siden været stort
run på de 2 Skagen-boliger – også udenfor højsæsonerne.
Med købet af Skagen-lejligheden er antallet af DLO-ferieboliger oppe
på 11. Men det er på lånt tid, for DLOs hovedbestyrelse har besluttet, at
Berlin-lejligheden sættes til salg for 529.000 Euro (godt 3,9 millioner kr.).
Købsprisen i 2012 var på 175.000 Euro (godt 1,3 millioner kr.), så DLO har
udsigt en pæn gevinst på salget af lejligheden.
Etableringen af en ny lejlighed i Viby trækker derimod ud. DLOs hovedbestyrelse gav allerede i 2020 tilslutning til at søge om tilladelse til at
bygge lejlighed nr. 5 i DLOs hus på Markvangen 3 i Viby.
Men Aarhus Kommune vendte tommelfingeren nedad til den første
ansøgning om etablering af lejlighed i kælderen, og nu ventes der på ny
ansøgning om opførelse af en lejlighed i stueetagen.

BUTIKSLEDEREN OG MEDLEMMER
Butikslederen udkom igen de sædvanlige 23 gange i 2021, og den faste
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nemført – endda hele 2 gange sidste år. På grund af Corona og forsamlingsforbuddet blev uddelingen af 2020-skulderklappet udskudt til sommeren 2021, da det igen var forsvarligt at samles i større flok. Modtagerne
var de 2 uddelere, Karsten Rømer, SuperBrugsen Hasle på Bornholm og
Mogens Knudsen, SuperBrugsen Løkken i Nordjylland.
I december blev 2021-skulderklappene uddelt på de sædvanlige tidspunkter lige før jul, og denne gang faldt valgene på kædedirektør i Kvickly, Torben Blom Andersen, og uddeler i Dagli'Brugsen Humble, Majbrit
Elnegaard.
Mens salget af firma-annoncer i Butikslederen 2021 lå 10 pct. højere
end i 2020, var det fortsat småt med receptionsannoncer på de bagerste
sider i løbet af året, hvor der stort set ikke blev holdt receptioner. Antallet
af jobannoncer i bladet var heller ikke noget at råbe hurra for i 2021.
Butikslederens oplagstal var ved årets slutning på 5.425.
DLO gennemførte sidste år igen en medlemshvervekampagne sammen
med FTFa. Kampagnen gav sammenlagt ca. 50 nye medlemmer.
På trods af denne medlemstilgang er antallet af DLO-medlemmer i
2021 faldet med 60 medlemmer.
BF Gruppen tegnede sig for den største tilbagegang, og det er fortsat
en udfordring at få nok nye medlemmer til at melde sig ind i gruppen. Selv
om hvervekampagnen i efteråret gav over 20 nye BF-medlemmer, endte
gruppen alligevel med et nettofald på 22 medlemmer. Det fortæller noget
om dels den udskiftning, der finder sted i gruppen, men også om en udvikling der giver færre egentlige BF-stillinger i butikkerne.
Medlemstallene fordeler sig pr. 31. december 2021 som følger
(2020-tallene fremgår i parentes):
•
•
•
•
•

BF Gruppen: 665 medlemmer (687)
Funktionærforeningen: 350 medlemmer (357)
Irma Gruppen: 82 medlemmer (84)
Uddelerforeningen: 540 medlemmer (548)
Passive medlemmer: 687 medlemmer (708)

LØN OG OVERENSKOMSTER
Coop-ansatte butikschefer, uddelere, varehuschefer og overordnede
funktionærer i hhv. Uddelerforeningen, Funktionærforeningen og Irma
Gruppen fik i 2021 en lønstigning via en lønpulje til fordeling. Lønpuljen
var i 2021 på op til 1,2 pct. 1,0 pct. var garanteret.
På grund af den senere tids inflation og mangel på arbejdskraft har
Coops direktion i år hævet satsen, således at lønreguleringspuljen udgør
2,0 pct. for 2022. Den beslutning hilses naturligvis velkommen i DLO, og
med den seneste udvikling, hvor priserne fortsat stiger mere end lønnen,
ser DLO frem til kommende løndrøftelser.

I august 2021 lykkedes det at få underskrifterne på den nye 2-årige aftale
om løn til uddelere, filialuddelere og DSM-direktører i brugsforeningerne
på plads. Fra ventstre ses BA-formand, Søren Tang Sørensen og DLO-formand, Henrik Ølgaard Werge.

TAK FOR SAMARBEJDET

DLOs og Coops aftale om ansættelsesvilkår for perioden 2020-2023
kom på plads i august sidste år. Aftalen omfatter foruden Uddelerforeningen, Funktionærforeningen og Irma Gruppen også BF Gruppen.
Hovedelementerne i aftalen blev, at gruppeliv og kritisk sygdom nu er
en del af pensionsordningen. Samtidig steg pensionsbidraget til 16,5 pct.
fordelt med 2/3 betalt af arbejdsgiveren og 1/3 betalt af medlemmerne
selv. Desuden blev bestemmelserne om forældreorlov tilpasset og udvidet
fra op til 15 uger til op til 16 ugers orlov med fuld løn.
Overenskomsterne mellem DLO og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) blev også genforhandlet i 2021. Det gælder overenskomsten
for uddelere i brugsforeningerne samt DSMoverenskomsten for overenskomstansatte varehusdirektører – og chefer i de selvstændige Kvicklyvarehuse.
DLO og BA besluttede i slutningen af 2019 at suspendere overenskomsterne i 2020 pga. indførelsen af Coop One og en ny bidragsmodel for
brugsforeningerne. I stedet overgik direktører, uddelere og filialuddelere
i brugsforeningerne i 2020 midlertidigt til fast månedsløn, som er blevet
efterreguleret.
Resultatet af forhandlingerne i 2021 blev en 2-årig aftale, som i hovedtræk består af en stigning i basislønnen. Pr. 1. april 2021 steg basislønnen
med 3,8 pct. og pr. 1. april 2022 stiger basislønnen med yderligere 1,5 pct.
Til gengæld nedsættes bidrag til fratrædelsesfond og uddannelsesfond.
Der er aftalt møde med BA 20. maj med henblik på at begynde forhandlinger om en ny overenskomstmodel. Det første møde er med deltagelse af
forhandlingsudvalget i BA og DLO suppleret med bestyrelsesmedlemmer
fra BA og fra DLOs hovedbestyrelse (a-uddelerne).
Det er forventningen, at disse forhandlinger kommer til at strække
sig over 1,5 - 2 år, og at gruppen, der arbejder med udviklingen af den
nye model, suppleres med flere uddelere og formænd efter behov. Det er
vigtigt, at den nye model bliver godt gennemarbejdet og godt forankret i
butikker og hos uddelere, hvor aftalerne skal gælde.

KØR SELV-FERIE

Igen i år skal der lyde en stor
tak til alle DLOs samarbejdspartnere – Coop,
BA, AP Pension, Energiselskabet OK, Aros
Forsikring og FTFa.
– i det forgangne år.
Samarbejdet har som
altid fungeret upåklageligt, selv om 2021
også blev et udfordrende år med aflyste
møder
Hos AP Pension er
vores hidtidige storkundechef, Line Søborg Kruse, skiftet til nyt job i AP
Pension i 2021. Hun er afløst
af storkundechef, Jannie Lund
Pflug Jakobsen, som der allerede er etableret et godt samarbejde
med. Der lover godt for fremtiden.
DLOs formand, Henrik
En stor tak skal også lyde til jer tillidsvalgte
Ølgaard Werge takkede
i DLO for indsatsen i kredsbestyrelser, landsfor et godt samarbejde
bestyrelser, veteranklubben og i hovedbestyi 2021 på DLOs reprærelsen.
sentantskabsmøde
Også en tak for det gode samarbejde til
på Sixtus i Middelfart
medarbejderne på DLOs kontorer i Viby og
onsdag 27. april.
Albertslund.
På hovedbestyrelsens vegne Henrik Ølgaard Werge

I SAMARBEJDE MED

Oplys rejsekoden ”BUTIKSLEDEREN”
– så får du automatisk rabatprisen.

7 nætter 3.549,-

Oplevelsesrig familieferie i Østrig
Panoramahotel Stocker
På dette klassiske, familieejede hotel gør værtsparret meget for, at
både børn og voksne skal føle sig velkomne. Her kan I nyde at bo på en
idyllisk plet med udsigt over dalen og de smukke bjerge. I Steiermarkregionen ligger også det imponerende bjergmassiv Dachstein, som
byder på masser af naturoplevelser. Kør f.eks. til Obertraun (60 km),
og tag bjergbanen op til Schönbergalm – her finder I de kæmpestore
huler Mammuthöhle eller Rieseneishöhle, hvor I kan komme på guidet
tur inde i bjerget. I kan desuden benytte jer af det inkluderede oplevelsespas, som giver gratis adgang eller rabat til et væld af oplevelser.

•
•
•
•

2.549,-

5 overnatninger
5 x morgenbuffet
5 x eftermiddagskaffe og kage
5 x 3-retters middag/buffet inklu- Pris uden rejsekode 2.849,sive 1 valgfri drik
Børnerabat (ved 2 voksne)
• Velkomstdrink
3 børn 0-9 år gratis.
• Oplevelsespas Sommer Card
3 børn 10-14 år ½ pris.
• Værelse med balkon
Maks. 3 børn pr. værelse.

Ankomst:
Valgfri 23.5.-11.10.2022.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17.

Pris pr. pers. i dbl.værelse

Rejsekode: BUTIKSLEDEREN

NU!
BESTIL TRYGT FERIE
Du kan ændre dato og hotel
helt frem til 30 dage før
ankomst for kun kr. 99,-

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.
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DLO FERIEBOLIGER
»SKAGEN 520«

»SKAGEN 517«

TIDLIG DEADLINE FOR

ANNONCER

!

Deadline for bestilling af
stillings- og receptionsannoncer i Butikslederen
falder tidligere pga helligdagene i maj.

Deadline for bestilling af annoncer til Butikslederen nr. 10 er:
»BRYGGEN GEMINI«

»BRYGGENS HAVE«

onsdag 11. maj kl. 12
Butikslederen nr. 10 er på gaden fra 19. maj.

Deadline for bestilling af annoncer til Butikslederen nr. 11 er:

tirsdag 24. maj kl. 12
Butikslederen nr. 11 er på gaden fra 2. juni.
»LALANDIA – B20«

»LALANDIA – B88«

RUBRIKANNONCER

Kundevognsspecialisten
HENNE STRAND – »HØNEN«

DRONNINGMØLLE – »HANEN«

• Kundevogne,
• Slagterblokke
• Catena møntlåse

Franks Multiservice
- Mester kommer selv
VASK ★ REPARATION ★ SERVICE
TVERSTED – »KLITTEN«

LANGELAND – »RISTINGEHUS«

Tlf. 5946 0617 · Biltlf. 2165 6477
franks.multiservice@post.tele.dk

FERIE I VILLA TULLE, SVERIGE

BERLIN, »CHARLOTTENBURG«

Booking og betaling
sker online:

WWW.D-L-O.DK

Send forespørgsel på mail: juul-jensen@jubii.dk
eller søg »Villa Tulle« på facebook.
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DLO MØDE

TILLYKKE

DLO / Hovedbestyrelsesmøde: Onsdag 28. september.

BF / 50 Michael Hartvich, foodchef i SuperBrugsen Hedensted, fylder 50
år 15. maj.

DU / Landsbestyrelsesmøde med DU kredsformænd:
Onsdag 28. september.
BF / Landsbestyrelsesmøde: Torsdag 29. september.
FF / Landsbestyrelsesmøde: Onsdag – torsdag 1.-2. juni, Jylland.

DU-KREDSENE
SYD- OG SØNDERJYLLAND
1. oktober. Dagstur til Vadehavet ved Rømø med efterfølgende middag
på restaurant Marsk ved Skærbæk.
ØSTJYLLAND
12. november. Kredsen inviterer medlemmer med ledsagere til musicalen »Den Skaldede Frisør« i Musikhuset Aarhus.
Tilmelding til finn.madsen@daglibrugsen.dk (Dagli’Brugsen Tved).
ØVRIGE KREDSE
Ingen planlagte aktiviteter.

DLO VETERANKLUBBEN
NORDJYLLAND
Ingen planlagte aktiviteter.
VESTJYLLAND
18. maj. Kør-selv tur til VW & Retro Museum i Ulfborg og Strandingsmuseum St. George i Thorsminde.
31. august. Kør-selv tur til Spøttrup Kro, Træmuseet og MakVærket.
Turen begynder kl. 11.30 med middag på Spøttrup Kro.
ØSTJYLLAND
9. - 11. september. 3-dages tur til Ærø og Sydfyn. Invitation er udsendt.
SYD- OG SØNDERJYLLAND
31. maj. Hyggelig eftermiddag og aften i Toftlund. Mødetidspunkt kl.
14.30 på Æ'Træfpunkt i Toftlund.
17. august. Veterangolf på Gyttegård golfbane. Indbydelse er sendt ud.

DU / 50 Lars Jeppesen, uddeler i Dagli'Brugsen Stjær, fylder 50 år
14. maj.
VETERAN / 75 Svend Allerslev, Smedegade 37, 7600 Struer, fylder 75 år
21. maj. Han er tidligere forretningsfører i Vestjyllands Andel Spjald.
VETERAN / 80 Bent Jørgensen, Bakkelien 12, 7190 Billund, fylder 80 år
21. maj. Han er tidligere uddeler i SuperBrugsen Billund.
VETERAN / 85 Paul Brander Rasmussen, Ny Strandvej 12, 4640 Fakse,
fylder 85 år 12. maj. Han er tidligere uddeler i Brugsen Bonderød.

NYE MEDLEMMER
IRMA / Niclas Jørgensen, butikschef i Irma Rosenørns Allé.

NYT JOB
BF / Alexander Kruse tiltrådte 1. maj som souschef i SuperBrugsen
Lystrup. Han kom fra en stilling som salgsleder i samme butik.
DU / Per Nørgaard tiltrådte 1. april som uddeler i Dagli'Brugsen Nørhalne. Han kom fra en stilling som afdelingsleder i Bauhaus.
DU / Andreas Johannes Von Wowern-Carstensen tiltrådte 1. maj som
uddeler i Dagli'Brugsen Sabro. Han kom fra en stilling som uddeler i
Dagli'Brugsen Ulstrup.
DU / Karin Falksen tiltrådte 1. maj som uddeler i Dagli'Brugsen Hundborg. Hun er tidligere butiksassistent i butikken.
DU / Kenneth Skyum tiltrådte 1. maj som uddeler i SuperBrugsen Lystrup. Han kom fra en stilling som uddeler i SuperBrugsen Struer.
DU / Tommy Amorsen tiltræder 1. juni som uddeler i Dagli'Brugsen
Ulstrup. Han er tidligere souschef i SuperBrugsen Kolind.
FF / Anders Søgaard Jørgensen tiltrådte 1. maj som IAM Specialist i
Coop Teknologi. Han kom fra en stilling som IT-teamleder i ServiceDesk.
FF / Rasmus Urban-Nielsen tiltrådte 1. maj som sortimentschef i
Brugskædernes kommercielle afdeling. Han kom fra en stilling som
projektchef i Meny.
FF / Mohamad Mosleh tiltræder 1. juni som salgsdirektør i SuperBrugsen kæden. Han kommer fra en stilling som distriktschef i Netto.

FYN
5. - 9. maj. Busrejse til Bornholm.
6. - 11. september. 6-dages tur til Mosel – få pladser tilbage.
SYDSJÆLLAND OG LOLLAND-FALSTER
18. maj. Kør-selv tur til Frilandsmuseet i Lyngby bl.a. med besøg i
Stadager Brugs.
KØBENHAVN, VEST- OG NORDSJÆLLAND
18. maj. Kør-selv tur til Frilandsmuseet i Lyngby bl.a. med besøg i
Stadager Brugs.

MANGLER DU AKTIVITETER PÅ LISTEN
På Butikslederen anstrenger vi os for at få alle begivenheder med på
listerne, men nogle gange glipper det desværre.

HAR DU SKIFTET JOB
Alle med ledelsesfunktion i brugsforeningerne, Coops butikker og på
Coops hovedkontor kan få omtalt jobskifte.
Er du uddeler, varehus- eller butikschef, overordnet funktionær,
souschef, salgsleder, områdeleder, bagermester, slagtermester
delikatesseleder mv. skal du blot meddele Butikslederens redaktion
om dit jobskifte. Så omtaler vi det under »Nyt job«.
Send dit navn, titel, butik/afdeling, tidligere butik/afdeling samt dato
for dit jobskifte til: ANETTE TJØRNEMARK – AT@D-L-O.DK

Mangler du en aktivitet, så tøv ikke med at kontakte os på:
MAIL: AT@D-L-O.DK – TLF: 8734 2290

Besøg Danmarks Leder Organisation på:

WWWW.D-L-O.DK
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LÆS BUTIKSLEDEREN PÅ

MOBIL, TABLET OG PC
Vidste du, at Butikslederen også kan læses online på smartphone, tablet eller
computter?
Med Butikslederens app kan du læse artiklerne i det nyeste nummer eller søge
tilbage og genlæse artikler i arkivet tilbage til 2012.

SÅDAN FÅR DU ADGANG
Login sker med abonnements- / medlemsnummer (REF NR. fremgår her på
bagsiden og på MIN side på d-l-o.dk) og postnummer.
Adgang på smartphone og tablet sker via app'en »Butikslederen«, som du
downloader i din foretrukne app store.
Adgang på computer sker på hjemmesiden: https://butikslederen.e-pages.pub
Har du spørgsmål til dit abonnementsnummer eller app'en i øvrigt, er du
velkommen til at kontakte Anette Tjørnemark på mail: at@d-l-o.dk.

WWW.D-L-O.DK
DLO er fagforening for ledende medarbejdere i Coop og de selvstændige brugsforeninger og organiserer
alle ledere og mellemledere i Dagli’Brugsen, SuperBrugsen, Kvickly, Irma og Fakta samt overordnede
funktionærer på Coops hovedkontor samt distributionslagre.

AL HENVENDELSE: DANMARKS LEDER ORGANISATIO, M: at@d-l-o.dk, T: 8734 2290

Det trykte magasin kommer dog stadig i din postkasse.

