
Beretning 2015 

for  

Hovborg Brugsforening 

(generalforsamling den 14.04.16)  

Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 

2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets resultat – 
konkurrencen er benhård og der må kæmpes om kunderne, og om omsætningen. 

Årets driftsresultat er på -18.137 kr., hvilket er 63.402 kr. ringere end sidste år. 

Brugsen har i 2015 haft en omsætning på i alt 12.387.718 kr. – som er fordelt på 
butiksvarer på 8.672.217 kr. og en omsætningen på benzin og diesel på 3.715.501 kr. 
man kan derved endnu engang konstatere at omsætningen har været faldende det 
sidste år. 

Hovborg Dagli´ Brugs har aktiver for i alt 5.062.279 kr. og en egenkapital på 
3.467.266 kr. som jo er påvirket af årets resultat.  

Resultat er stærkt påvirket af en presset avance på butikkens omsætning og en 
faldende butiksvareomsætning. 

Bestyrelsen er ikke tilfreds med årets resultat og der er derfor også iværksat en 
handleplan for Dagli Brugsen, der skal være med til at sikre øget omsætningen på 
dagligvarer igen, men det er også på tide at råbe vagt i gevær overfor byens 
befolkning – hvis man virkelig ønsker at beholde en indkøbsmulighed i Hovborg, er 
det også vigtigt at støtte op om den brugs vi har – er der noget man ønsker 
anderledes, må man tage affære og ytre sig. 

Handleplanen drejer sig bl.a. om synliggørelse via Facebook og sms, med gode 
tilbud, konkurrencer og arrangementer, der er med til at få kunderne til at komme ind 
i butikken. Samtidig er der gjort foranstaltninger til at opnå en bedre standard i 
butikken, bl.a. er der blevet malet og der er kommet nye hyldeforkanter op, så 
butikken er blevet mere tidssvarende. Det handler i høj grad også om at involvere de 
ansatte og især de unge medarbejdere i, at gøre en ekstra indsats. 
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Uddeleren vil senere gennemgå regnskabet. 

Investeringer og vedligehold 

Hvert år gennemgås bygningen, udenoms arealerne og butikken for at afdække evt. 
investeringsbehov på kort og på lang sigt, og der har i 2015 ikke været behov for de 
helt store investeringer.  

Der er i 2015 investeret i ny computer til kontoret. Ligeledes har der været behov for 
vedligehold omkring taget, hvor der var nogle utætheder omkring nogle tagplader. 

Vi er stadigvæk rigtig glade for at vores udenoms arealer bliver holdt så pænt, det 
betyder rigtig meget og er med til at gøre Dagli´ Brugsen til en præsentabel butik i 
gadebilledet. Vi har i 2015 måttet sige farvel og tak til Svend Thygesen, som valgte at 
holde, men vi har været heldige at finde en afløser for Svend - Jørgen Birkholm, som 
har overtaget opgaverne med at holde arealerne omkring brugsen.  

I 2015 har vi ligeledes, som i de foregående år fået andel i udlodning fra OK, hvilket 
svarer til en indtægt på 66.009 kr. 

Foreningsaktiviteter i år 2015 

Den 26. marts sidste år, var der generalforsamling med ca. 55 deltagere, Ulla Rieber 
fra COOP, holder efter kaffen et foredrag om COOP´s mad manifest. 

Den 26. april blev der afholdt stor blomsterdag i brugsen, hvor man kunne gøre en 
god handel og få blomster med hjem til haven. Det var en lidt kold fornøjelse. 

Den 14. august blev der igen afholdt grillaften. I 2015 var det i forbindelse med 
Landsby festivalen - arrangement der involverede det meste af byen - det var en 
utrolig hyggelig aften og rigtig mange mennesker kom for at nyde en grillpølse og 
lidt irsk folkemusik. Tak til alle der gav en hånd med, både med opstilling af telt, 
pasning af grill og meget mere… Og vi satser stærkt på at gentage succesen i år, hvor 
der igen er landsbyfestival på programmet, så set allerede nu kryds i kalenderen d. 
19-20. august. 
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Den 2. oktober havde brugsen arrangeret en fællesspisning i HUSET, hvor der kom 
ca. 100 for at få en hyggelig aften og spille bankospil efterfølgende – det var en rigtig 
god aften og vi har i bestyrelsen talt om også at ville gentage den aften. 

”Jul i Brugsen” blev der, traditionen tro den 6. december, med konkurrence og 
mandelgaver til børn og voksne. Igen i år kunne børnene komme ned i brugsen med 
deres ”julesok” og få fyldt godter i den, i løbet af december måned 

Bestyrelsesarbejdet i år 2015 
Det er positivt og spændende at arbejde og være en del af Hovborg Dagli´ Brugs 
bestyrelse, 2015 har ikke været nogen undtagelse. 
2015 har på mange måder også været et år med udfordringer. Vi har desværre måttet 
tage afsked med Marianne, der er stoppet pga. sygdom, og i den forbindelse er 
Dorthe blevet fastansat, det er vi rigtig glade for – det har været en lidt turbulent 
periode, med vi ser at der er faldet ro på. 
Udfordringer har der også været i forbindelse med indføring af ny regnskabspraksis, 
ZAPP hos COOP, der har givet en del udfordringer i, at gennemskue de månedlige 
regnskaber – det er lovet bedre fremadrettet! 
… og så har vi fået ny vin på gamle flasker. Vi har fået en ny sending af Hovborg 
vinen, som Tage Brøgger har været så venlig, at hjælpe os med at finde etiket til via 
lokalarkivet. Der blev fundet ca. 10 billeder, alle der har noget med Hovborg at gøre 
og bestyrelsen besluttede at starte med et motiv fra Holmeåvej 13. 
Bestyrelsesarbejde er også en masse gode timer, hvor der bliver arbejdet i brugsen 
efter lukketid, ex. arbejdsaftener, status, forberedelser til div. arrangementer og 
deltagelse i div. Møder/kurser for at holde sig opdateret og ikke mindst den gode 
dialog – både i og udenfor brugsen og vi kan kun opfordre til at bidrage til den gode 
dialog, kom og vær med til at sætte dit præg på brugsen, ved at sige din mening, 
komme med dine ideer og din kritik. 
Et af de vigtigste områder er dog til stadighed at holde øje med udviklingen i vores 
Dagli Brugs og den faldende omsætning har bl.a. gjort, at vi har været nød til at se på 
hvad vi kan gøre bedre fremadrettet. Vi forsøger fremadrettet at tilpasse brugsen 
forbrugernes ønsker og behov, og vi vil rigtig gerne dialogen med kunderne, bl.a. ved 
kunde involverings møder, som vi planlægger at afholde igen. 
I Dagli` Brugsen kan vi mærke at markedet har ændret sig, hvilket der også tydeligt 
kan ses på årets omsætning, samtidig bliver der solgt flere tilbudsvarer og billigere 
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varer med mindre avance. Konkurrencen er benhård, Brugsen kan ikke overleve, hvis 
kunderne kun køber den liter mælk, eller den pakke gær de har glemt. 
Vi har i Hovborg en Dagli´ Brugs som vi er stolte af, nemlig en moderne butik, gode 
medarbejdere, og mange kunder der støtter op om brugsen – men dét er også rigtig 
vigtigt, for kun sammen er vi stærke! 

Fremtiden i Hovborg Brugsforening! 
Vi kan desværre ikke spå om fremtiden…! Men ét er sikkert, det bliver ikke nemmere 
at drive en Dagli´ Brugs i Hovborg, hvis ikke vi alle støtter op om den brugsforening 
vi har, og handler lokalt. 
Hovborg er en by med mange ældre, der er afhængig af at kunne handle lokalt, hente 
medicin o. lign., men brugsen kan ikke overleve, hvis det kun er de ældre der gør 
deres handel lokalt – vi har brug for de unge og børnefamilierne også.  
Bestyrelsen og uddeler følger til stadighed udviklingen i brugsens butiksregnskab, 
fordi vi som ansvarlig bestyrelse og uddeler gerne vil have at brugsen kan blive ved 
med at ligge på et højt niveau, til gavn for kunderne i Hovborg og omegn. 
Vi vil i Brugsen til stadighed gerne have fokus på en lang række punkter, såsom 
vareudvalg, friskhed, renhed, kundebetjening og selvfølgelig flere kunder… 
Brugsen vil gerne gøre meget for at være attraktiv for kunderne – men der skal god 
afsætning til at have frisk frugt og kød i butikken.  
Så vi kan endnu engang kun opfordre dig til at være med til at sætte dit præg på 
brugsen - ved at sige din mening, komme med dine ideer og din kritik – til uddeleren, 
personalet eller bestyrelsen. 
Hvis brugsen ikke kender dine ønsker – kan brugsen heller ikke imødekomme dem.  
Så brug Brugsen og husk at vi har et slogan, der siger: 

En stærk brugs gir Hovborg styrke! – men kun sammen er vi stærke! 

Afslutning 
På bestyrelsens vegne vil jeg afslutte beretningen med at rette stor tak til alle vores 
kunder for jeres opbakning, ved jeres handel i Brugsen. 
En stor tak for godt samarbejde til Brugsens medarbejdere og for jeres gode indsats i 
hverdagen. 
Personligt vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse og til Jeppe for et godt samarbejde 
i 2015, og i særdeleshed tak til Gurli, som har valgt at stoppe i bestyrelsen - tak for 
indsatsen. 
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