
Dagli’Brugsen -et fællesskab

På et flot besøgt årsmøde for Dagli’Brugsen, der blev afholdt på Egmont Højskolen den 
14. maj, var et af formanden Jørgen Christensens budskaber, at Dagli’Brugsen i Hou er 
et fællesskab for 361 medlemmer. Flere medlemmer er velkommen.
På dagsordenen var lokalbestyrelsens beretning med efterfølgende fremtidsplaner, samt 
driftsregnskab for året og valg af medlemmer til lokalbestyrelsen.
Efter årsmødets afslutning, fortalte forstander Søren Møllgaard Kristensen om maleriet 
“Des mere stakkarle hades”.

Jørgen Christensen fortalte under bestyrelsens beretning, at flere måske er medlemmer 
i Kvickly, med det er let at skifte sit medlemsskab til Dagli’Brugsen i Hou, man skal blot 
henvende sig i forretningen, så bliver det klaret.
Han opfordrede også til at bruge medlemsapp’en, og få de mange ekstra fordele man 
har ved brugen af den.
Viderer sagde han at Coop, og før det FDB, går forrest i forbrugerbeskyttelse, ansvar-
ligt miljø og markedsføring af økologiske varer. Fremover vil man reducere brugen af 
plast med 25%, man vil ha’ øget fokus på dyrevelfærd, bl.a. kan der ikke købes æg fra 
burhøns mere.
“Smag på hverdagen” er forskellige temaer som dukker op med jævne mellemrum. Et 
scoop er markedsføringen af “Mosekød”, fantastisk velsmagende kød, som skal smages.
Der er mange andre aktiviteter i Dagli’Brugsen, bl.a. til jul, fastelavn, halloween og der 
har også været afholdt en ginaften; derudover har bestyrelsen været samlet til inspira-
tionsaften.
Formanden havde en idé med et gavlmaleri på bygningen, men Odder Kommune vil ikke 
godkende et maleri med “Davrepigerne” af Sikker-Hansen på bygningen, da man mente 
det var reklame, og ikke kunst! Man skal af og til høre meget.
Jørgen Christensen sluttede med opfordring til at bruge bestyrelsen i vores dejlige 
brugs med det fantastiske personale, og til at lægge vores indkøb af dagligvarer i 
Dagli’Brugsen i Hou.

Et stadig bedre regnskab
Herefter fremlagde Jens Møller Poulsen driftsregnskabet, det viste en fremgang i om-
sætning og forbedret avance samt et resultat af primærdrift på over 600.000 kr.
Efter koncernbidrag udviser regnskabet dog et mindre underskud for 2018. Det for-
ventes, at underskuddet for indeværende år vil blive yderligere reduceret. Omsætningen 
skal øges meget lidt før det samlede regnskab går i plus.



10 gode grunde til at handle i Hou
Jens fortsatte med at opremse 10 gode grunde til at handle i Hou:
1. Åbent hele året
2. Matcher priser 100% med Kvickly og SuperBrugsen
3. Lytter til kundeønsker, og opfylder dem så vidt muligt
4. 300 økologiske varer, og flere kommer til
5. 10% rabat på al økologi og frugt
6. Spændende sortiment for veganere, vegetarer og folk med glutenallergi
7. Sparer energi ved ikke at køre til Odder
8. Cirkulær økonomi
9. Støtter op om lokale aktiviteter
10. Lokale arbejdspladser.

Jens stillede spørgsmålet: “Er vi dyrere end Kvickly”? Og svarede at Dagli’Brugsen ofte 
er billigere end Kvickly, men det selvfølgelig er lettere at lave tilbud, når der er stor om-
sætning og et bredthhh sortiment.

Nyhed
Scan og betal starter op i midten af juni. Det betyder at kunden kan undgå at stå i 
kassekøen, blot ved at scanne varen og betale samtidig.

Økoand fra Samsø
Allerede nu kan der bestilles økoænder fra Samsø. Bestil nu og få dem leveret til jul.

Efter årsmødet fortalte forstander Søren Møllgaard Kristensen om maleriet “Des mere 
stakkarle hades”. Det blev en spændende gennemgang af maleriets mange historier, 
men også historien om maleriet. Det blev en fængslende beretning af en smittende 
fortæller.
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