
Beretning 

DU kreds Syd- og Sønderjyllands formand, Søren Vingum Lindholms, beretning på generalforsamling 24. 
februar på Royal Oak i Rødding. 

 

Overskrifter og begivenheder 

Året 2022 har igen været et vildt år. De fleste startede året rigtigt fint, og alt så fint ud da vi gik ind i 2022. 
Men sidst i februar var det som om, at tæppet blev trukket væk under os, da der udbrød krig i Europa.  
Rusland angreb Ukraine 24/2 2022, og det ændrede den hverdag, vi kendte. Før vi så os om, gik 
energipriserne gennem loftet fulgt af ændrede forbrugs vaner, og vi stod alle tilbage med en undren over, 
hvad der ramte os. Det er nu mere vigtigt end nogensinde, at vi alle tænker over, hvad vores aktiviteter 
bidrager med på bundlinjen. 

– og her tænker vi både i butik men også i baglandet, citat DLO-formand Henrik Ø. Werge. 

2022 blev også året, hvor Coop lukkede flere butikker, især blev Dagli’Brugsen ramt af lukninger, og vi har 
nok desværre endnu ikke set de sidste. 2023 har også allerede nu budt på store ændringer, som nok ikke er 
gået nogens næser forbi – dem tænker jeg, at vi kan vende under eventuelt. 

Der er oprettet en ny stilling som opstartskonsulent, hvor Mogens Juhl er ansat til at hjælpe nye uddelere 
samt de uddelere, der måtte have behov for at blive coachet og guidet lidt ekstra. Denne ordning kører 
også i 2023.  

I DLO-regi har vi siden maj 2022 arbejdet med den helt nye A-uddeleroverenskomst, der er på vej. Vi har 
kigget på rammer for en helt ny overenskomst, og vi har afholdt mange møder med deltagelse af både 
uddelere og formænd for at sikre den bredest mulige fundering for en overenskomst. Tilbagemeldingerne 
fra uddelerne har været, at man ønsker en mere ensartet, fast løn, men at der også skal være en mulighed 
for bonus / overskudsdeling. Hele processen har været faciliteret af et eksternt firma, og arbejdet er ikke 
slut endnu, der er planlagt flere møder i 2023.  

I forbindelse med at et medlem henvendte sig til DLO omkring sin løn, blev vi opmærksomme på, at 
uddeleren manglede tillæg for posthus. Det viser sig efterfølgende, at der ikke er taget højde for dette 
tillæg til A-uddelere i perioden for 2020-2022. Disse penge er nu udbetalt.    

Uddelerjobbet er for mange en livsstil og samtidig et job i konstant forandring – hvilket det især har været 
de senere år. Travlheden stiger i hverdagen og skaber dermed ofte øget pres på uddelerne rundt i 
butikkerne, da det stadig bliver sværere at få enderne til at nå sammen. Det er derfor helt essentielt, at vi 
får det centrale omkostningsniveau reduceret, så vi i butikkerne får mere råderum til dét, vi gør allerbedst, 
nemlig at drive butikkerne med overskud, service og nærvær. 

Husk at passe på jer selv og holde et øje på jeres kollegaer omkring jer, så vi ikke mister gode kollegaer til 
det pres, der kan ligge i perioder. 

  



Udrulningen af Coop One. Her mangler vi heldigvis kun det sidste ben, men rejsen har været hård og lang. 
Sidste halvår med et katastrofalt og uacceptabelt leveringsniveau på frugt og grønt. Dette er en kæmpe 
udfordring, som jeg tror, de fleste glæder sig til, at vi kommer i mål med, så vi kan begynde at kigge fremad 
og tænke mere salg og få højere butiksstandarder. 

Konkurrenterne i dagligvarebranchen 

Hvis vi kigger på året hos vores konkurrenter, har det også været et turbulent år med inflation og ændrede 
indkøbsmønstre som følge heraf.  

Årets største overraskelse kom sidst på året, hvor Aldi meldte ud, at de trækker sig fra det danske marked. 
En kæde, der ellers har været fast inventar i nærværende beretning, som regel med ordene »kæmpe 
underskud og endnu en kapitalindsprøjtning« som hovedpunkter. Det er jo så slut nu.  

Dette skaber en ny markedssituation, hvor Rema1000 opkøber 114 af Aldis 188 butikker med planer om at 
konvertere dem til ca. 60 nye Rema1000-butikker. 16 af de 74 resterende Aldi-butikker er efterfølgende 
blevet handlet med både Coop, Salling Group og Lidl.  

Dagrofa er også ramt af inflationen. De kæmper hårdt på at holde fast i deres små købmænd og har også en 
klar strategi om at hjælpe de pressede købmænd med enten økonomisk hjælp eller hjælp til udvikling af 
nye butikker beliggende mod større veje. 

Meny er også ramt og kæmper som os andre. 

Lidl fortsætter ufortrødent og har planer om yderligere 8 nye butikker, inden for det næste år – flere af 
dem i tidligere Aldi-butikker kom det frem først på året. 

Salling Group, har også taget konsekvensen af det marked, vi er i og har valgt at nedlægge 500 stillinger i 
baglandet. Netto ekspanderer dog en smule i tidligere Aldi-lokaler som før nævnt. 

Da strømpriserne toppede, startede Salling Group en ny kæde; nemlig Basalt. Med 10 butikker spredt rundt 
om i landet og et koncept, der hverken har køl eller frost. Det bliver spændene at følge konceptet i takt 
med at markedet ændrer sig.    

DLO på Markvangen 

I året der er gået, er der sket meget på Markvangen. 

1/6 stoppede Jens Larsen på kontoret, og bestyrelsen ansatte herefter Jens Erik Iversen, der tidligere var 
souschef, som ny direktør. Et valg jeg er utroligt glad for, da vi med Jens Erik får en direktør, der er utrolig 
struktureret og dedikeret til sit job og har ambitioner for DLO. 

Efterfølgende er René Dige tiltrådt stillingen som souschef. René har en fortid i flere Coop-butikker og 
kommer senest fra en stilling som intern revisor hos Coop koncernrevision. 

Personalet på Markvangen har i slutningen af året fået nyt IT-system, så nu ligger det hele i skyen og alle 
bilag er elektroniske. Dette er gjort i larmen af byggestøj, da der er en større ombygning i gang. Efter 
massive fugtproblemer har det været nødvendigt at renovere kælderen. Det åbner for at alle mødelokaler 
og personalefaciliteter kan flyttes i kælderen (ikke kontor faciliteterne), og der kan etableres en 4-værelses 
lejlighed, så vi kommer op på i alt fem lejligheder til udlejning. 



I første halvår 2023 kører vi i DLO en hvervekampagne rettet mod alle medlemsgrupper. Her kan man blive 
belønnet med gavekort, gratis medlemskab i tre måneder samt sommerhus-voucher. Så bak op om at få 
dine kollegaer med i DU eller ta’ fat i Ren´, så vi kan få dine ledende medarbejdere med. 

AP Pension  

4-årig aftale fra 1. januar 2023 

Fortsat sundhedsforsikring til aktive + lægehjælp samt nyt sundhedsinitiativ, herunder at medarbejderen 
ringes op efter 14 dages sygdom. Husk at benytte jer af det, hvis det hele vælter, eller hvis det gør det ved 
en kollega. 

Ferieboliger 

Berlin er blevet solgt med pæn fortjeneste. 

Sommerhusene Hanen i Dronningmølle og Ristinge på Langeland har fået nye møbler, og Hanen har fået 
nye hvidevarer. Der bliver malet på livet løs, så vi kan være alle vores huse bekendt. Kender I til fejl og 
mangler, så send gerne en mail til kontoret, så vi kan få det løst. Der kører lige nu en kampagne med »last 
minute«-tilbud i uge 4 - 12 med skarpe priser.  

Årets skulderklap 2022 blev tildelt: 

Dennis Ø.K. Andersen, varehuschef Kvickly Bruuns Galleri 

Tonny Færch, Coop IT 

Kredsen 

I kredsen har vi i året, der er gået, afholdt fire bestyrelsesmøder. 

Søndag 20/3 2022 var vi i Vejle og se Fjordenhus med efterfølgende frokost på restaurant Skyttehuset. En 
super hyggelig dag.  

I efteråret havde vi planlagt en gourmettur til Skærbæk. Denne tur var der desværre for få tilmeldinger til, 
så den blev aflyst. 

I år skal vi en tur til Vejle igen. Denne gang i teateret og se Grease med efterfølgende 2-retters menu. 
Billetterne sælges efter generalforsamlingen af Michael fra Askov – det er først til mølle. 

Vi er gået i gang med at planlægge en tur til Portugal men mere herom senere. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået.  


