
VANSKELIGE ÅR I 2018/2019
Som det nok er de fleste bekendt, var vi i vanskeligheder med vores købmandsbutik sidste år.
Omsætningen faldt, udgifterne steg, svindet steg, og det alt sammen i kombination gav et stort
underskud.
Fra oktober 2019 og frem til lige efter årsskiftet fik vi hjælp af Finn, som var en erfaren købmand.
Finn var ansat på en korttids-kontrakt, og vi vidste derfor fra starten, at han ikke ville blive en
permanent løsning for os. Vi skulle have helt friske kræfter ind.

EN NY START I 2020
Omkring årsskiftet lykkedes det os at få ansat Mette og Majken, og senere fulgte så ansættelsen af
Nicoline og Smilla. Smilla afløser Emil, der efter sommerferien skal videre med sine studier.
Disse fire udgør i dag rygraden i vores lille butik, godt hjulpet af især Asta og dertil en række af
frivillige, der hjælper med at stille varer på plads, pakke til vareture mm.
I butikken ser I også af og til Peter, der er i praktik, og Kim, der er ansat i flex-job.

FREMGANG
Dette nye team har gjort et fantastisk stykke arbejde.
Første kvartal 2020 (2. kvartal i butikkens regnskabsår) gav ganske vist en underskud, men det var
for så vidt ventet, da vi havde dobbelte lønudgifter, sygeløn og meget mere, samtidig med at hele
butikken skulle drives i gang igen.
Men i 2. kvartal har vi faktisk lavet et lille overskud, og hvis tendensen holder, er der ingen grund til
at tro, at vi ikke også skulle kunne lave overskud i årets tredje kvartal og dermed komme ud med et
resultat, der er adskilligt bedre end i 2019 uden dog på nogen måde at være prangende.
Det er bestyrelsens forventning, at vi for regnskabsåret 2020 som helhed kommer ud med et
væsentligt bedre resultat end i 2019.Dog er der stadig et stykke vej til en stabil indtjening, og vi har
derfor fortsat brug for hele byens opbakning – og specielt nu, hvor vi er inde i en god periode og kan
videreudvikle butikken.

EN DEJLIG BUTIK
Vi synes selv, at Smilla, Nicoline, Majken og Mette har fået rigtig godt styr på tingene, og at vi har en
butik med et flot vareudbud, en fantastisk service og nogle dejlige rammer.
Der er dog stadig ting, vi gerne vil have gjort endnu bedre.Eksempelvis bliver det meget varmt i
butikken om sommeren, og det er til gene for både personale og kunder, så det vil vi gerne have gjort
noget ved.
Der er mange områder, der kan udvikles, og personalet er fuldt af gode idéer til, hvad der kan gøres
for at skabe en endnu bedre butik.
Vi ser derfor lyst på fremtiden og tror på, at der er grundlag for at drive en dejlig købmandsforretning
i vores by mange år fremover.

SAMMENHOLD OG LOYALITET
For at kunne fortsætte den gode udvikling skal vi stå sammen – ikke bare os i bestyrelsen og på
personalesiden men alle i Gludsted og opland.
Vi kommer fra en situation, hvor der bogstaveligt talt ikke var råd til salt til et æg, og derfor må vi
have stor respekt for de økonomiske forhold.
Vi kan eksempelvis ikke bare gå ud og købe et køleanlæg eller andre gode ting til butikken, hvis vi
ikke har en vished for, at fremgangen fortsætter.
Derfor vil vi gerne opfordre alle til fortsat at støtte op lokalt.Læg jeres penge i vores fælles
købmandsbutik og vis os gerne den tillid at oprette en konto hos os med lidt kroner på, så vi ved, at I
vil dette her sammen med os.
Vi er kommet dertil, hvor vi føler, at vi kan sige, at jeres penge er i sikkerhed hos os, og at de bliver
brugt til udvikling – ikke afvikling.
Penge brugt i butikken kommer retur i form af endnu bedre vareudbud, bedre kvalitet og bedre
faciliteter.
DERFOR: Støt op om købmanden og hjælp os med at udvikle butikken til gavn og glæde for os alle.
Hvis du har konkrete forslag til forbedringer eller nye forretningsområder, er du meget velkommen
til at kontakte Jens Dybdahl på mail: jd@dacs.dk
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