
Beretning 

DU kreds Vestjyllands formands, Morten Aarslev Glanz’, beretning på generalforsamling 28. februar i 

SuperBrugsen Videbæk. 

 

Puha for en omgang året 2022 var. 
Samme aften, som vi afholdt 
generalforsamling sidste år, gik 
Rusland ind i Ukraine, og dermed 
var krigen imellem Rusland og 
Ukraine en realitet. En frygtelig 
situation for millioner af 
mennesker, men hvor Coop flot 
har forsøgt at tage ansvar ved at 
donere varer, skaffe jobs til 
flygtningene og sælge varer fra 
Ukraine.  

Herhjemme har krigen i Ukraine 
startet en lavine med faldende 
forbrugertillid, voldsomme 
stigninger på energien og store 
problemer med 
varetilgængeligheden. Og så er der 
de laviner, vi selv har skabt med 
primært de sidste udrul af Coop 
One, hvor specielt frugt og grønt 
har gjort ondt både økonomisk og 
på kundetilfredsheden. 

Efter sommerferien fik vi alle 
sammen endnu mere at bekymre 
os om, da energikrisen virkelig blev 
synlig for alle, med fuldstændig 
vanvittige regninger både til private og virksomheder, og vi i fødevarebranchen blev ekstra hårdt ramt med 
alle de kølere og frysere, vi har. Og selv om vi alle har gjort en stor indsats for at minimere vores 
energiomkostninger, er der jo trods alt en grænse for, hvad der skal køre af køl, lys osv. hvor vi ikke kan 
komme længere ned, uden at det kræver en investering i f.eks. solceller.  

Så kom inflationen, som også har ramt alle både store og små butikker. Mange er ramt så hårdt på 
likviditeten, at den likviditetsstigning vi oplevede i corona-årene er væk og mere til. Mange butikker og 
foreninger er ramt så hårdt, at de må sælge ud af værdier for at skabe likviditet eller højst sandsynligt 
lukke. Vi kan kun gentage os selv fra tidligere beretninger, det er vigtigt – faktisk vigtigere end nogensinde – 
at Coop får de omkostninger ned nu!!! Hvis vi skal overleve. 

Bestyrelsen i DU Kreds Vestjylland. Fra venstre ses: næstformand 
Lars Krogh, DB Frederiks – André Knudsen, DB Vemb – formand 
Morten Aarslev Glanz, DB Løgstrup – Per Larsen, SB Øster Jølby – 
Michael Lassen, DB Frøstrup – Ninna Olesen, DB Selde. 



Vi har i butikkerne nu i flere år skreget på, at omkostningerne skal ned i Coop både pr mail fra kollegaer og 
på rigtig mange møder både i kæderne og på formandsmøderne. Hvis ikke ville det gå galt. Endelig ser 
ledelsen i Coop lyset og har sat gang i omkostningsbesparelser. Men er det en postgang for sent, nu hvor 
mange butikker har mistet rigtig mange penge og måske ikke kommer med ud på den anden side??? 

Og som det ser ud nu, er det ikke besparelser til de selvstændige foreninger, da det kun er Coop.dk og Irma, 
der bespares på. Vi skal have bidragene ned nu, og det kan kun komme ved at bespare på omkostninger. 
Hvis vi havde haft styr på omkostningerne, så havde det været nemmere at komme igennem krisen. Det er 
ikke holdbart, vi skal ned på vores konkurrenters niveau, for at vi overlever. 

På baggrund af dette ser vi i øjeblikket desværre flere af vores gode og dygtige kollegaer, der siger stop, og 
som ikke længere kan se sig selv i jobbet. Eller mister deres job på grund af at deres forening eller butik helt 
må lukke. Det er tegn på at noget er galt.  

Hvis vi skal præstere, er det vigtigt, at der hurtigst muligt bliver meldt ud, hvad vi kan forvente af 
besparelser til næste år. En af grundstenen i god ledelse er tryghed og den mangler i høj grad i øjeblikket i 
hele vores virksomhed. 

Kontoret 

Der har været udskiftning på direktørposten hos DLO. Jens Larsen stoppede 1. juni og Jens Erik Iversen 
tiltrådte. Tak til Jens Larsen for godt samarbejde igennem årene og tillykke til Jens Erik med det nye job, vi 
glæder os til samarbejdet. I forlængelse af dette er René Dige ansat som ny souschef. 

Markvangen er under ombygning, hvor den sidste halvdel af kælderen renoveres, da der er massive 
problemer med fugtindtrængning. Alle mødelokaler og personalefaciliteter flyttes til den nyrenoverede 
kælder, og der etableres en 4-værelses lejlighed mere i bygningen til udlejning, så der fremover vil være 
fem lejemål. 

Ferieboligen i Berlin er solgt med en pæn fortjeneste og et par af vores øvrige ferieboliger har fået en 
opdatering. De to »nye« boliger i Skagen har været en stor succes. 

Årets Skulderklap 2022 fra Butikslederen blev før jul overbragt til varehuschef i KlimaKvickly Bruuns Galleri, 
Dennis Ø. K. Andersen, samt til Tonny Færch. Stort tillykke her fra kredsen med Årets Skulderklap. 

En helt ny a-uddeleroverenskomst på vej. Siden 20. maj 2022 har arbejdet med at kigge på rammerne for 
en helt ny a-uddeleroverenskomst været i gang. Inviteret af både BA og DLO er der afholdt møder med 
deltagelse af både uddelere og formænd, så der skabes det bedst mulige fundament for en overenskomst. 
Hele processen har været faciliteret af eksternt firma, og der er planlagt møder ind i 2023 for det fortsatte 
arbejde. 

Bestyrelsen 

Vi havde i bestyrelsen nedsat et rejseudvalg, så vi igen kunne komme til udlandet en tur. Udvalget havde 
forberedt en tur til Alsace i sensommeren 2022. Desværre var der for få tilmeldte til denne tur så den måtte 
aflyses. I november var vi på weekend ophold på Radisson i Silkeborg. En hyggelig tur med som altid god 
erfa-snak. Første event i kredsen i år er TV2-koncert med spisning i Skive lørdag 4. marts. Dette 
arrangement blev hurtigt udsolgt, så det var fint.  

Så mon ikke at der snart bliver udbudt noget nyt og spændende igen. Hold øje med jeres indbakke og 
Butikslederen. Det er vigtige at have et godt netværk af kollegaer omkring sig i svære tider, og det kan 



sådanne arrangementer være med til at skabe, så både nye og gamle kollegaer får skabt en relation. Vi kan 
også kun opfordre til, at I bruger DLO, det er det som vi har dem til.  

I kredsen er vi pt 55 medlemmer, og bestyrelsen brænder for at lave sociale arrangementer for jer, så vi vil 
gerne opfordre jer til, at I kommer med forslag til mulige aktiviteter i kredsen. Sidder I inde med noget, som 
I synes kunne være interessant, så hold jer endelig ikke tilbage med at kontakte os i bestyrelsen, så kigger vi 
på, hvad der er muligt. 

Tak til de øvrige kredsbestyrelser og kontoret for et godt samarbejde. Bestyrelsen og undertegnede håber I 
alle får et rigtigt godt 2023. 


