
Beretning 

DU kreds Bornholms formand, Lars Kures, beretning på generalforsamling 30. januar 2023 hos Juhls 
minigolf i Rønne. 

 

Velkommen alle sammen.  

 

2022 skulle have været året, hvor alt blev normalt 
igen, men sådan gik det ikke. Efter 2 år med Corona 
fik vi pludselig krig i Europa, tårnhøj inflation, 
forbrugertilliden var stærkt faldende, øgede gas- og 
elpriser, som ramte alle både erhverv og private, og 
så trækker kunderne mod discount, som nu er 
meget tæt på at nå de 50 procent i markedsandel af 
detailhandlen i Danmark. Så der skal stadig kæmpes 
hver dag for at få kunder i butikken, og så skal der 
kæmpes for at tjene nogle penge til vores voksende 
omkostninger.  

Oven i det har vi så arbejdet med Coop One og det 
sidste rul med varer. Vi mangler kun rul F, 
finansdelen, som kommer her i 2023. Rul E gav især 
store udfordringer på produktionsområderne, og 
her var og er F&G nok hårdest ramt. Det er dog rart, 
at alle kategorier nu er på plads i Coop One. Det er 
stadig vigtigt, at vi alle træner og øver os i vores nye 
systemer så vi bliver endnu bedre til dem. Coop One 
har været og er stadig et dyrt bekendtskab for Coop og 
Brugsforeningerne, men det var også en meget 
nødvendig investering. 

»Coop Danmark er nødt til at få omkostningerne ned, ellers har vi ikke den indtjening, som vi skal bruge til 
at investere i kundemødet. Så det er ikke til diskussion, at vi står over for radikale forenklinger«. Citat slut, 
sagt af Lasse Bolander. I april blev der nedlagt ca. 100 stillinger på Servicekontoret. Alle Fakta-butikker blev 
omlagt til Coop365 eller lukket, hvis de ikke var rentable. 16 Dagli’Brugser, 1 SuperBrugs, 1 Kvickly og 1 
Irma er lukket, og BA forventer flere lukninger af Dagli’Brugser. SuperBrugsen og Kvickly blev lagt sammen 
til én kæde og starter med 14 dages aviser her fra uge 9 i 2023, og der vil komme flere tiltag. 

Mange uddelere og varehuschefer har givet udtryk for, at det var nogle realistiske budgetter, vi fik for 2023, 
men vi nåede ikke at starte op på 2023, før der kom en »Plan 0,5 procent«, som vi skulle tilrette på løn i 
vores budgetter. Det har betydet, at mange butikker her på øen har ændret deres åbningstider med op til 9 
timer om ugen. Det samt mange andre tiltag skulle gerne resultere i et bedre kundemøde i ydertimerne og 
tilsikre, at vi har voksne medarbejder til luk alle dage. 

 

Generalforsamlingen i DU kreds Bornholm bød også på en tæt dyst i 
minigolf. Guldmedaljen tog uddeler Allan Brogaard, SuperBrugsen 
Aakirkeby, mens kredsformand Lars Kure, varehuschef i Kvickly Nexø, 
fik sølv, og Brian Karlsen, varehuschef i Kvickly Rønne, fik bronze. 



Nyt fra DU Bornholm 

Hvis vi skal se lidt fremad, må vi håbe på en god turistsæson i 2023. Der kommer en ny og større færge, 
Ekspres 5, som kan tage flere biler og passagerer med. Hvis nu danskerne igen vælger at holde ferie 
hjemme, med alt den uro der er i Ukraine – Israel og Palæstina, samt at der allerede nu meldes om fine tal 
på bookinger fra alle hoteller og sommerhusudlejere, så må vi håbe på, at det bliver en god sommer her på 
øen. 

Vi har også sagt farvel til 3 uddelere. Jørgen-Ole Pedersen i Dagli’Brugsen Østerlars, Karsten Rømer i 
SuperBrugsen Hasle og til Thorkild Munch i Dagli’Brugsen Østermarie. Stor tak til jer alle 3 for lang og tro 
tjeneste i Coop. Håber at I alle får et godt otium. Det betyder så, at vi skal byde velkommen til 3 nye 
uddelere. Anne-Marie Marker, som er startet i Dagli’Brugsen Østermarie, Asger Lautrup-Larsen og Christa 
Jensen som er startet i Dagli’Brugsen Østerlars og Dagli’Brugsen Tejn. Desuden er Klaus Elleby flyttet fra 
Dagli’Brugsen Tejn til SuperBrugsen i Hasle. Tillykke til jer alle med de nye udfordringer 

Til sidst vil jeg blot nævne, at »Rømer Rejser« har sendt en mail ud med et tilbud om en tur til Polen, Stettin 
fra den 14. – 19. maj. Prisen for denne fantastiske tur er 1.500 kr. pr. pers. I egenbetaling. Bemærk at det 
kræver overnatning i København begge veje som er for egen regning. Tilmelding og betaling skal ske til 
Karsten. 

Nyt fra DLO 

Man har siden maj 2022 set på rammerne for en helt ny A-overenskomst. Tilbagemeldingerne har været, at 
man gerne ser en mere ensartet fast løn, men at der også skal være mulighed for en bonus / 
overskudsdeling, så princippet om, at når det går godt for butikken så går det også godt for uddeleren 
følges. Arbejdet fortsætter i 2023. 

Jens Larsen er fratrådt som direktør og Jens Erik Iversen er tiltrådt som ny direktør i 2022. René Dige er 
ansat som ny souschef. Han kommer fra en stilling som intern revisor hos Coop Koncernrevision.  

Der er lavet en ny 4-årig aftale med AP Pension, som gælder fra 1/1-2023.  

Nyt om ferieboligerne: Berlin er solgt med en pæn fortjeneste. Hanen har fået nye møbler og nye hårde 
hvidevarer. Ristingehus har fået nye møbler, høvlet gulvet og er blevet malet inde og skal males ude i 2023. 
Der er sat el-ladere op ved de 4 traditionelle sommerhuse. Der laves også en kampagne med »Last minut«-
tilbud i uge 4-12 dog ikke i vinterferien. 

Hovedkontoret på Markvangen er også under ombygning. Den sidste del af kælderen skal renoveres, da der 
er store problemer med fugtindtrængning.  

Alle mødelokaler og personalefaciliteter flyttes ned i kælderen, så der kan etableres en ny 4-værelses 
lejlighed til udlejning i ejendommen, så vi kommer op på 5 lejligheder i alt. 

I de første 6 måneder af 2023 kører DLO en hvervekampagne sammen med FTF-a indeholdende: 500 kr. til 
et supergavekort ved samtidig indmeldelse i FTF-a, 3 måneders gratis medlemskab af DLO, en voucher på 2 
dage til et af vores sommerhuse, ligesom der også er en voucher på 1 dag til den, der skaffer et nyt 
medlem. Så hvis I har kollegaer, der ikke kender til os, så er det nu, I skal fortælle om os. 


