
En fantastisk indsat af pigerne i butikken
En stærkt stigende opbakning til butikken fra hele Gludsted og opland

ET STÆRKT FØRSTE KVARTAL I DET NYE REGNSKABSÅR
Vi afsluttede vores regnskabsår 30/9-20, og det var med en meget betydelig fremgang i forhold til 2019. 
Der er naturligvis langt op efter et rigtig skidt 2019, men pigerne i butikken har løftet hele vores drift, og de har skabt
en rigtig flot butik, som nu også er rentabel. Det viser sig meget tydeligt i starten af vores nye regnskabsår, hvor vi
for første gang i lang tid har gode muligheder for at skabe et overskud i butiksdriften. Balancen for kvartalet
september til december 2020 viser er overskud på 10.000 kr, hvor der var budgetteret med et underskud på 2.000 kr.
Det er et rigtig godt resultat, og det er båret frem af, at der er rigtig god opbakning til butikken.

STOR OPBAKNING TIL BUTIKKEN
Omsætningen i december 2020 var 23,3% større end i december 2019. Det er et rigtig flot tal, og vi håber, at denne
fantastiske opbakning varer ved.
Det er også værd at bemærke, at hver handlende lægger flere varer i kurven end tidligere. Det viser, at vi faktisk står
for en større del af hver enkelt families dagligvarekøb, og at vi dermed dækker kundernes behov bedre nu, end vi
gjorde tidligere.

Alle disse gode nyheder kommer af to ting:

NYE FORBEDRINGER
Opmærksomme kunder vil have bemærket, at vi har fået ny kødkøler, og nu er der kommet en grøntkøler mere, så vi
får bedre plads til frugt og grønt.
Vi arbejder hele tiden på at forbedre butikken, og alle penge, vi tjener, går til at skabe en endnu bedre butik til gavn
for os alle i Gludsted og omegn.

HOLD FAST
Herfra handler det om at holde fast!
Butikken er præcis så god og levedygtig, som vi som borgere gør den til.
Vi kan nu se, at der faktisk er basis for at drive butikken til gavn for alle. Vi er der for jer, og I er der for os. Sammen
kan vi få dette til at fungere!

HJÆLP OS VIDERE
Vi står langt stærkere nu, end vi gjorde for et år siden. Men der er stadig udfordringer.
Banken vil ikke noget som helst. Det er ikke bare vores bank – det er alle banker, der gør sådan i en krisetid. Så vi
skal selv finansiere alt. Det kan virke urimeligt, men det er bare vilkårene for små samfund. Vi må klare os selv.

Derfor vil vi gerne igen 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. Spørg pigerne i butikken, så kan de hjælpe med oprettelse af en konto.

GODE IDÉER MODTAGES MED TAK
Til april udløber vores lejekontrakt med Hjemmeværnet, der længe har haft til huse i den gamle købmandsbutik,
Hjøllundvej 8.
Vi har overvejet at sælge bygningen, men gør vi det, så vil banken bare have pengene fra salget, da de har pant i
ejendommen fra gammel tid.

Men måske bygningen kan anvendes til noget, vi ikke har tænkt på? Små boder, loppemarked…. Alle idéer er
velkomne. Måske kender nogle af jer nogen, der vil leje bygningen – hvem ved?
For os handler det om at få en lejeindtægt på bygningen, der kan betale de løbende omkostninger og bidrage til
driften af butikken – og gerne skabe et aktiv for vores lille by.
Hvis du har forslag til anvendelse af den gamle købmandsbutik, er du meget velkommen til at kontakte Jens Dybdahl
på mail: jd@dacs.dk.
Gode idéer modtages med tak!

TIL ANPARTSHAVERE
De af jer, der har købt anparter i Gludsted Invest, skal være opmærksomme på, at vi grundet COVID 19 i år afholder
generalforsamling uden fremmøde. Det sker onsdag d. 24/2 kl. 19.00
Som sædvanlig skal der stemmes om, hvorvidt regnskabet kan godkendes eller ej.
Bestyrelsens beretning, regnskabet og stemmeseddel kan rekvireres ved henvendelse til Jens Dybdahl på mail
jd@dacs.dk.
Stemmesedler skal afleveres ved købmanden i Gludsted senest 24/2 og påføres navn.

Venlig hilsen,
 

Bestyrelsen i Gludsted Invest

fællesskab
gør stærk!

NYT FRA VORES FÆLLES KØBMAND:NYT FRA VORES FÆLLES KØBMAND:NYT FRA VORES FÆLLES KØBMAND:

februar 2021


