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AF MALENE FOLKE SØRENSEN

HVORFOR STILLER DU OP SOM MEDARBEJDERREPRÆSENTANT I 
COOP DANMARKS BESTYRELSE?
Jeg stiller op til bestyrelsen, da jeg mener, at jeg kan bidrage med en væ-
sentlig indsigt i det at drive butik – både fra nuværende og tidligere butik-
ker, men i særdeleshed også fra mange af mine kontakter i Coop-ejede 
butikker i Brugskæderne.

Jeg har en stor berøringsflade både med nuværende kolleger men også 
med tidligere ansatte, som i dag bestrider stillinger som souschefer, salgs-
assistenter og uddelere i SuperBrugsen.

Jeg stiller op til bestyrelsen for at få medindflydelse på den fremtidige 
strategi i Coop, og jeg vil gøre alt for at være medarbejdernes talerør i den 
fremtidige strategi sammen med, at vi skal sætte fokus på ledelse og re-
sultater.

HVILKE MÆRKESAGER VIL DU BRINGE I SPIL DE NÆSTE 4 ÅR I 
COOP DANMARKS BESTYRELSE?
Jeg vil arbejde for, at vi skal blive endnu bedre til at danne bro mellem 
butikker og bagland, så vi fremstår og opfatter os selv som én enhed. Jeg 
går ind for åbenhed, klar kommunikation og information til os alle i Coop.

Jeg mener, at vi skal arbejde på en yderligere forenkling af Coop samti-
digt med, at vi sætter ledelse på dagsordenen i alt det, vi gør – med andre 
ord; vi skal have mennesket med i det, vi laver.

Der var engang en klog mand, der sagde: »Man bliver udnævnt til chef, 
men valgt som leder« – en devise, jeg lever efter.

HVILKE FAGLIGE KOMPETENCER KAN DU BIDRAGE MED SOM 
MEDARBEJDERREPRÆSENTANT?
Jeg arbejder som varehuschef i Kvickly Svendborg Storcenter og har væ-
ret ansat i Coop i 28 år, heraf ca. 20 år som varehuschef i Kvickly Otterup, 
Næstved, Dalum, Skibhusvej og Svendborg Storcenter. Derudover har jeg 
varetaget flere forskellige stillinger som souschef i blandt andet Kvickly 
Nykøbing Falster og Vordingborg.

Jeg har et indgående kendskab til Coop som virksomhed og mere end 
25 års erfaring med ledelse af mennesker på forskellige planer. Jeg har en 
god forståelse for det foreningsmæssige igennem min tid som varehuschef 
og den forretningsmæssige side af Coop.

Jeg står for ærlighed, ærekærhed og en lyst på at drive Coop til et større 
overskud igennem vores medarbejdere.

HVILKE PERSONLIGE KOMPETENCER KAN DU BIDRAGE MED I 
BESTYRELSEN?
Som gammel spejder gennem 10 år har jeg lært fra barnsben, at samar-
bejde er rigtigt vigtigt, og at kæden ikke er stærkere end det svageste led. 

Som person har jeg et positivt livssyn og kigger altid efter det gode i folk, 
og jeg er åben for forandringer.   

TORBEN ASTRUP
KANDIDAT TIL SELSKABSBESTYRELSESMEDLEM

Der er i marts valg af medarbejderrepræsentanter i Coop Danmarks bestyrelse. 2 kandiater skal 
repræsentere alle medarbejdere i selskabet og vælges blandt anatte i Coop Danmark. DLO anbefaler 
sine medlemmer at stemme på varehuschef i Kvickly Svendborg Storcenter, Torben Astrup.

Torben Astrup, varehuschef i Kvickly Svendborg Storcenter, stiller op som 
selskabsmedarbejderrepræsentant i Coop Danmarks bestyrelse.  

BLÅ BOG

Navn: Torben Astrup

Titel: Varehuschef i Kvickly Svendborg Storcenter

Alder: 49

Hverv: Kvickly-repræsentant i Uddelerforeningens 
Landsbestyrelse (DU) samt DLO-repræsentant i SUN

Familie: Gift med Majbritt og har 5 børn, hvoraf 2 snart 3 
arbejder i SuperBrugsen

Fritidsinteresser: Familie og fodbold


