
Beretning 

DU kreds Sjællands formand, René B. Rasmussens, beretning på generalforsamling 30. januar 2023               
i SuperBrugsen Lynge-Uggeløse. 

 

Vi var kun lige kommet ud af en stor krise, inden den næste stod i kø. Med ét slag blev vores verden 
forandret 24. februar, da Rusland invaderede Ukraine. En handling som ingen vel havde fors@llet sig så 
alvorlige konsekvenser af.  

Hvis energipriserne ikke var høje i forvejen, så blev de det. Både gas og elpriser eksploderede og blev en 
trussel for uendelig mange små og store bu@kkers driF i hele Danmark. Oven i det så vi infla@onsrater på 
helt op @l 10 procent, og rentes@gninger som vi ikke har set siden finanskrisen for 15 år siden.  

Aldi valgte i eFeråret at kapitulere eFer 45 år i Danmark og sælger @l Rema 1000. Coop har meddelt lukning 
af et stort antal DagliBrugser, 1 SuperBrugs, 1 Kvickly og 1 Irma (generalforsamling fandt sted 30. januar 
2023) foruden at en sammenlægning af SuperBrugsen og Kvickly blev en realitet for at slanke 
organisa@onen. Og vi har helt sikkert ikke set de sidste lukninger i vores familiekæder endnu. Mange mindre 
bu@kker står i kø @l en hjælpende økonomisk håndsrækning i form af en fusion eller sammenlægning med 
en stærkere forening.  

Coop365 er nu fuldt udrullet og flyvende eFer at de sidste Fakta-bu@kker enten er lukket eller konverteret 
ved årsskiFet. 

For alle os i Coop og landets brugsforeninger betyder det en helt ny hverdag at forholde sig @l. Budge[erne, 
vi styrer eFer, giver store udfordringer på især indtjeningen, som er under nok det største pres, vi 
nogensinde har oplevet. Forbruger@lliden er på et historisk lavpunkt og betyder et anderledes 
indkøbsmønster med både færre og billigere varer i kurven sam@dig med, at omkostninger @l kassa@oner, 
løn og energi er mere uforudsigelige, end vi er vant @l.  

Coop One blev færdigudrullet i 2022 men har været og er fortsat også en af udfordringerne i hverdagen. 
Ikke mindst iF. at give et retvisende driFsregnskab at styre eFer, og som vi og vores medarbejdere kan stole 
på. 

Vi er i ukendt farvand, og der skal tages mange store og @l @der ubehagelige beslutninger for at navigere i 
det. Vi må dog forvente, at der kommer en @d eFer denne, som bliver den nye normal, og hvor vi igen kan 
sænke skuldrene lidt.  

 

Uddelere falder fra 

Vi ser desværre, at mange uddelere forlader s@llingen som følge af dårlig driF og det pres, som det 
medfører. En del sager handler også om, at vilkårene presses @l det yderste af f.eks. en salgschef eller 
bestyrelse og ender med en ulykkelig fratræden. 

Husk at fratrædelsesfonden er en god hjælp, når der skal laves en god aFale for en uddeler i en 
afskedigelsessag. Husk også at det kan være en god idé at forsikre sig mod stor lønnedgang, hvis der er 
plads @l de[e i budge[et. 



Og så lige vores senest @lkomne udfordring, hvor Danmarks nye regering fremkommer med et forslag om 
afskaffelse af St. Bededag. Et forslag, som måske ikke lyder af så meget, men som ikke kan undgå at få 
nega@v effekt for alle landets små bu@kker, som netop på denne dag mest har markedet for sig selv og 
derfor er ret a]ængig af. 

Et nyt og godt @ltag blev taget med ansæ[else af Mogens Juhl som opstartskonsulent i Dagli’Brugsen. Han 
hjælper nye uddelere samt uddelere, der har brug for at blive coachet og guidet. Det er en meget stor 
succes, og Mogens gør en stor forskel. Det er blevet beslu[et at ordningen fortsæ[er i hele 2023. 

 

Nyt fra DLO 

DU Uddelergruppen har i dag 504 medlemmer 

Der har været udskiFning på flere poster på Markvangen i løbet af året: 

Direktør Jens Larsen afløstes af Jens Erik Iversen. 

Souschef Jens Erik Iversen afløstes af René Dige 

Hovedbestyrelsesmedlem Karsten Rømer afløstes af René B. Rasmussen 

Hovedbestyrelsesmedlem Lene Kokholm afløstes af ny FF formand, Rikke Olsen 

Der er forventning om ny formand for DLO i forbindelse med DLOs repræsentantskabsmøde i april 2023. 

Der blev indgået en ny 4-årig aFale med AP Pension fra 1. januar 2023. AFalen byder fortsat på 
sundhedsforsikring @l ak@ve + lægehjælp + nyt sundhedsini@a@v, herunder at medarbejderen ringes op 
eFer 14 dages sygdom. 

EFer flere indledende møder pågår ny uddeleroverenskomst mellem DLO og BA fortsat. Formålet er at finde 
det bedste alterna@v @l den nuværende, som eFer implementeringen af Coop One ikke fungerer mere. Et 
helt afgørende mål er, at det skal smi[e posi@vt af på uddelerens løn, når det går Brugsforeningen godt. 

Markvangen undergår endnu engang en større forvandling ifm. vedligeholdelse af kælderen. Mødelokaler 
og personalefaciliteter rykker i kælderen, og der etableres en ca. 100 m2 stor 4-værelses lejlighed @l 
udlejning, så vi hereFer råder over 5 lejemål.  

Flere af feriehusene for en velfortjent ansigtsløFning, så de hele @den lever op @l de krav, vi alle s@ller @l 
standard. 4 sommerhuse har nu også lademulighed med en OK ladestander. 

Skagenlejlighederne har en rig@g flot udlejningshistorik, det samme gælder for Københavnerlejlighederne, 
hvorimod Berlinlejligheden er blevet a]ændet og solgt med en ret god fortjeneste. 

Der har været arrangeret studietur med uddannelses- og kompetencefondene. Turen @l Manchester og 
London i oktober var en succes. Denne gentages i august 2023. Der er deadline for ansøgning 1. februar. 

BuHkslederens Skulderklap 2022 er givet @l varehuschef i Klima Kvickly Bruuns Galleri, Dennis Ø. K. 
Andersen samt @l Coop IT-chef Tonny Færch. 

Hvervekampagne: 
I hele første halvår kører DLO en hvervekampagne re[et mod alle medlemsgrupper sammen med FTF-a. Det 



er et ini@a@v, som giver rig@g god mening at bakke op om fra alle uddelere og varehuschefer. Det er hjælp @l 
selvhjælp. 

Velkomsglbuddet @l nye medlemmer lyder: 

• 500 kr SuperGavekort ved sam@dig indmeldelse i FTFa 
• 3 måneders gra@s medlemskab 
• Sommerhus-voucher: 2 dage @l nyt medlem, 1 dag @l hverver. 

Lokalt i kreds Sjælland har vi bare haF en enkelt ak@vitet i 2022. Det skete i eFeråret, hvor vi inviterede @l 
indledende VM fodboldkamp i Kroa@en. Turen var godt arrangeret og blev gennemført men var desværre 
ikke fuldtegnet. Jeg kan kun opfordre @l at deltage i kredsens fælles arrangementer for at komme tæ[ere på 
dine kollegaer uden for »manegen«. 

Tak for ordet. 


