
Beretning 

DU kreds Østjyllands formand, Jesper Nielsens, beretning på generalforsamling 20. februar i 
SuperBrugsen Hammel. 

 

Året 2022 har som de forgange år vist sig at være udfordrende for os alle sammen. 1. februar ophørte de 
sidste coronarestriktioner, dette efter 2 år med diverse restriktioner, som gjorde, at vi i de 2 år skulle være 
omstillingsparate. Hverdagen kom tilbage i butikkerne og dermed det anderledes – og de mere velkendte 
udfordringer, som stod for døren. Nedlukningen der igennem de forgange år har været en lukrativ 
forretning for butikkerne som havde åben, men nu lukkede alt andet også op igen. Dermed ventede der et 
brutalt 2022. 

Vi skal passe på os selv og hjælpe hinanden. Derfor skal vi værne om vores arbejde og job som uddeler i 
kreds Østjylland. I 2022 så vi flere gange, at én uddeler skulle drive 2 butikker, og derfor bliver vi færre i 
vores kreds. Vi har i året 2022 set historisk mange uddelere fratræde, og mange føler sig yderst presset af 
økonomien samt de følgeeffekter heraf, det giver. 

Vi er i dag 84 medlemmer af kreds Østjylland, og til dagens generalforsamling er vi repræsenteret med 25 
procent af den samtlige medlemsskare – hvilken brugsforening kan mønstre at have 25 procent af ens 
medlemsportefølje med til deres generalforsamling?  

 

Inflation 

Lige som coronarestriktioner blev ophævet, gik Rusland over grænsen til Ukraine, og der udbrød derfor krig 
i Europa. Krigen i Ukraine har igennem 2022 påvirket detailhandelen i særlig grad. Indkøb af russiske 
produkter stoppes, donation af diverse varer mv. til Ukraine, nye handelsaftaler blev indgået med Ukraine. 
Priserne på råvarer steg, og butikkerne blev underlagt prisstigninger. Ydermere så vi i samme forbindelse 
markante stigninger på energi, primært på el og gas. Butikkerne skulle virkelig gå de faste omkostninger 
igennem med en tættekam, så effekten af prisstigningerne på regnskabet kunne minimeres. 
Udfordringerne var mange i 2022, og særlig stor var den fremtid, vi så ind i med de kommende dårlige 
årsresultater. Prisstigningerne kom rullende over os, og spørgsmålet den dag i dag, er stadigvæk: Er vi på 
plads med vores avancer og priser i forhold til vores konkurrenter? 

 

Sammenlægning 

I butikkerne skulle der findes store besparelser på de faste omkostninger i 2022. Dette skulle der ligeså i 
vores bagland, og 28. april meddelte vores adm. direktør Kræn Østergård Nielsen om at en besparelse på 
200 millioner kroner var nødvendig, og at det samtidig betød at der skulle skæres 100 stillinger på 
servicekontoret med udgangen af maj.  

Udover denne første sparerunde på servicekontoret, fik vi i september meddelelsen fra Kræn Østergård 
Nielsen om at kæderne SuperBrugsen og Kvickly skulle lægges sammen til én kæde. Dette skulle gøres for 
minimere udgifter og skabe en langt større synergi de to kæder imellem. Slutningen af året 2022 havde vi 
ikke hørt mere til sammenlægningen, men man må sige at Coop og Kræn meddelte ud i det nye år. 



Nu er frustrationerne da først synlige blandt butikspersonalet, for hvilken retning skal ens butik tage? 
Beslutningsgrundlaget foreligger ikke endnu, og dette ser man meget frem til at få fremlagt – så man ved, 
hvilken fremtid man ser ind i 

Med én fælles kæde for SuperBrugsen og Kvickly forventer vi, at omkostningerne til Coop fra butikkerne 
skal ned nu, og at bidragssatserne skal holde det lovede niveau til budget 2023  

 

Coop 365discount er I Coop Danmark-regi blevet udrullet historisk hurtigt, ros for det. Den nye kæde har 
flere gange vundet diverse prisanalyser i medierne, hvilket styrker deres plads på markedet, ros også for 
det. Nu mangler vi bare at se noget på bundlinjen for de anstrengelser, det har vi alle (koncernen) brug for. 
Hvis brugsforeningerne skal bidrage til investeringen i Coop 365discount skal der kigges på bidragssatserne. 

24 Fakta butikker blev vurderet til ikke at skulle åbne som Coop 365discount og lukkede op mod jul og 
åbnede således ikke op igen. 

 

Coop One   

I oktober 2022 gennemgik vi endnu et rul af varer til det nye it-system. Rul E kostede et endnu ukendt 
beløb for koncernen og dermed os. Det er os meget uforstående, hvordan et så stort beløb af varer kunne 
ende med at blive kasseret på lagerne, og hvorfor det skal være så svært at styre med så meget erfaring fra 
tidligere rul – (er der ingen voksen til stede??), og dermed ikke at være på plads endnu.  

Dog stor ros til Tonny Færch og hans hold for altid ærlig og top aktuel information til butikkerne. Vi ser nu 
frem til at få gennemført finansrullet som det sidste. 

 

DLO 

Årets skulderklap i DLO-regi gives i år til Tonny Færch 
og Dennis Ø K Andersen, hvilket er fuldt fortjent for 
deres store indsats i 2022.  

Ydermere har der været udskiftning på 
direktørposten i 2022 hos DLO. Vi har taget afsked 
med Jens W. Larsen, der skal lyde en stor tak for 
indsatsen til Jens for altid at være behjælpelig, når 
man har haft behov for det fra butikkerne. Og 
dermed også byde velkommen til nye direktør Jens 
Erik Iversen og nye souschef Rene Digé, vi ser meget 
frem til samarbejdet. 

 

Arrangementer 

Maj 2022 gik turen endelig til Rhône, og vi var på en 
velplanlagt og meget spændende tur til det franske 
vinområde. Derudover var vi i efteråret inde og se 

Studietur til Rhône i maj 2022 



musicalen »Den skaldede frisør« i Musikhuset, hvorefter der var spisning på Rådhuscafeen i Aarhus. To 
meget vellykket arrangementer med rigtig flot opbakning.  

Vi er stadigvæk ved at planlægge en tur til spritfabrikkerne i 2023 samt en udenlandstur muligvis til 
Portugal i 2024. Vi ser samtidigt frem til at få nye medlemmer i bestyrelsen, så vi kan få nye og gode ideer 
til kommende arrangementer. 

Hvis man som medlem sidder og har et godt arrangement eller en god ide, er man meget velkommen til at 
kontakte mig på mail.  

Vi takker for godt samarbejde med den øvrige bestyrelse samt kredsens medlemmer i året, der er gået.  


