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Beretning for året 2020 

Så er der lempet så meget på forsamlingsforbuddet, at vi kan tillade os at afholde en generalforsamling. Men 

vi er ikke sluppet af med Corona. Den har i året 2020 haft stor betydning for alle i samfundet, både 

virksomheder og enkeltpersoner. For nogle med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og for andre 

økonomiske problemer.  Vi kender alle til butikslukninger, forsamlingsforbud, udsættelse og aflysning af 

diverse møder.   Og det har naturligvis også haft indflydelse på dagligdagen og årets gang i brugsen, med en 

udsættelse af den ordinære generalforsamling og aflysning arrangementer som brugsen normalt afholder. 

Det var fastelavnsfest med at slå katten af tønden, grillarrangement og julearrangement. Men det skal 

understreges, at det er noget som vi betragter som et beskedent bidrag i bekæmpelsen for at holde smitten 

nede.  

Og starten af dette år begyndte som det gamle sluttede – nemlig med fortsatte og nye begrænsninger. 
Større afstand – skærpelse af forsamlingsforbuddet. Det er alt sammen noget som vi efterhånden kom til at 
kende alt for godt, og har betydet og fortsat betyder store ændringer i vores daglige forhold. Og det gælder 
både for butik, kunder, bestyrelse og ansatte.  
Det har også fremmet en ny måde for mødeafholdelse. Det er rundt omkring efterhånden blevet en hverdag 
med digitale møder. Det har skolebørnene efterhånden fået stor erfaring med. Vi andre kommer også til på 
et tidspunkt at benytte samme teknologi. Jeg håber at børnebørnene kan være behjælpelige med teknikken 
for os, der er kommet lidt op i årene. 
Forsamlingsforbuddet ramte os også i år. Den planlagte generalforsamling i april måned måtte også i år 
udsættes.  
 Men nu er der blevet lettet så meget på begrænsningerne, at vi igen kan forsamles ved fysisk fremmøde 
indendørs - dog ikke mere end max 50 personer. Og stadig med afstand, mundbind og sprit. 
Der er åbnet op for at - uanset hvad der står i vores vedtægter - så kan generalforsamlingen afholdes helt 
eller delvis digitalt.  
Det har bestyrelsen for nuværende ikke kunne påtage sig ansvaret for, og derfor måtte vi aflyse 
generalforsamlingen i april og afvente en lempelse af forsamlingsforbuddet. 
Og det er således, at regnskabet skal behandles på en generalforsamling inden videresendelse til revisor og 
erhvervsstyrelsen. Der var fristen til udgangen af maj måned. Hvis ikke det sker så er der bøder til 
bestyrelsen. 
Så på et tidspunkt i april var eneste tilladte mulighed for os, en afholdelse af generalforsamlingen udendørs 
med de ulemper som dette kunne medføre.  
Så derfor var det tæt på, at vi skulle sidde udenfor og småfryse. Men vi slap for dette, og håber at vi snart når 
tilbage til mere normale tilstande, og at vaccinen gør at vi er ved at kunne se lyset for enden af tunnelen.   
 
Beretningen plejer hvert år at slutte med en tak til uddeler og medarbejdere for indsatsen i det forløbne år.  

Det laver vi om på i år. Vi vil gerne starte med at takke de ansatte og uddeler for deres indsats som 

frontmedarbejder, da store dele af samfundet i marts 2020 blev lukket ned, og en hel masse medarbejdere 

blev hjemsendt. Da var I som personale med til at holde samfundet og butikken kørende. Samtidig blev der 

stillet store krav til jer om omstilling til en helt ny hverdag fra den ene dag til den anden. Det var en kæmpe 

opgave med masser af nye regler, som blev ændret hver dag, ja nærmest hver time. Jeg nævner blot sikring 

og opmærkning af afstand, skærme ved kassen, sprit ved indgangen, antal kunder i butikken. Og i butikken 

skulle der fortsat sættes varer på hylderne. Den indsats vil bestyrelsen gerne sige jer alle en stor tak for, og 

honorere vores faste medarbejdere med et gavekort til spisested efter eget valg. Ungarbejderne vil Jane 

sørger for honorering på anden vis.    
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Og nu lidt om hvordan det er gået brugsen i det forløbne år. 

Gennemgang af det egentlige regnskab er på dagsordenen efterfølgende, men vi vil lige nævne nogle 
hovedpunkter.   
Når vi ser på butiksomsætningen, så har 2020 været et godt år for Stokkemarke brugsforening. Vi kan oplyse, 
at her er butiksomsætningen steget med kr. 186.000 i forhold til sidste år, så vi i 2020 kommer op på 15 mio. 
Det betyder, at vi samlet når overskud på kr.274.000,-. Dette ser bestyrelsen som absolut tilfredsstillende, 
hvis vi blot ser på de nøgne tal.  
Men vi skal være opmærksom på, at baggrunden for fremgangen på butiksomsætningen skyldes for en stor 
del Corona, og at bestyrelsens beslutning i 2019 om ændring af åbningstiden og besparelsen på lønkontoen 
ved personalereduktionen har haft afgørende indflydelse på det samlede resultat.   
Vi ved udmærket, at når verden bliver mere normal igen, så skal der arbejdes hårdt for at fastholde 
omsætningen, og vi håber med jeres hjælp at gøre det muligt.  
Og det kan jo være, at der er kunder, som her under Corona har opdaget, at man ikke behøver at køre til 
Nakskov eller Maribo for at handle ind, og at brugsen har et udmærket sortiment af varer til 
konkurrencedygtige priser.  
Tankanlægget blev åbnet igen d. 14. maj 2020 efter at have været lukket i næsten 4 mdr., og forsyner nu 
igen lokalbefolkningen såvel som øvrige trafikanter med brændstof fra et moderne og miljøvenligt anlæg. 
 I forbindelse med etableringen af tankanlægget blev der søgt om lån til finansiering heraf. Det har vist sig, at 
lånebehovet har kunne reduceres med ca. kr. 0,7 mio. i forhold til den oprindelige kalkulation, hvorefter vi 
har kunne hjemtage et lån til finansiering af tankanlæg på et lavere niveau, nemlig kr. 1,2 mio. Låneperioden 
som vi har aftalt med Låneforeningen er på 7 år med mulighed for et års afdragsfrihed. Det betyder et afdrag 
pr. år på ca. kr.200.000,- + renter.  
Bestyrelsen ser positivt frem til driften af tankanlægget de kommende år, og sammen med 
butiksomsætningen budgetteres med et lille overskud i 2021.  
Vi ville gerne have markeret åbningen af det nye tankanlæg, men også her kom Corona ind og var årsag til 
dette ikke var muligt.  
Årets omsætning på brændstof bærer naturligvis præg af de måneder, hvor tanken var lukket i foråret. Men 
vi har alligevel nået op på kr. 6.3 mio. Det er et fald på kr. 2,2 mio. I forhold til året før og er samtidig præget 
af nedlukningen af samfundet, som har betydet en nedgang i den daglige transport. Men det er bestyrelsens 
opfattelse at vores kunder hurtigt er vendt tilbage til tankanlægget, og ikke blev varig fristet at vores 
konkurrenter inde i byen.  
 
Og så håber vi, at I fortsat benytter vores tankanlæg. Så selv om det ikke er politisk korrekt, så vil vi alligevel 
opfordre jer alle til at beholde den gamle benzinsluger lidt endnu. Det vil være til glæde for brugsen og 
beboerforeningen. For det gavner både brugsen og ikke mindst Stokkemarke beboerforening, som har 
indgået en sponsoraftale med OK. Brugsen og beboerforeningen har i den forbindelse aftalt et fælles 
arrangement for nogle af de penge, som er tilgået beboerforeningen. Men som tiderne er for nuværende er 
intet planlagt. Vi afventer derfor dette indtil videre.  
Men vi kan ikke bare læne os tilbage i troen på at nu - med årets overskud - er skuden vendt, og vi sikret en 
god økonomisk fremtid, hvis vi blot kan fastholde vores omsætning. For vi har som nævnt været ude på 
lånemarkedet og måtte låne 1,2 mio. for at kunne etablere tankanlægget. Og det skal bemærkes, at det først 
er i år, vi skal til at betale afdrag på dette lån. 
Så derfor må årets gode resultat ikke tages til indtægt for, at sådan bliver de kommende år.  
For der er også andre udgifter i sigte. Når vi på et tidspunkt har fået betalt tankanlægget, så står vores 

køleanlæg for tur. Det er et CO2 anlæg som folketing og EU har bestemt skal udfases inden år 2030. Lige nu 

er prisen for udskiftningen beregnet til at blive et sted mellem 1,8 – 2,5 mio. for en brugs som vores. Men vi 

kan da håbe, at prisen falder inden vi skal i gang med udskiftningen. Som det fremgår, så vi skal nok få noget 

at bruge pengene til også fremover.  
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Og alle disse påtvungne udgifter betyder, at den plan om renovering af brugsen som bestyrelsen tidligere 

havde planlagt, foreløbig er skrinlagt. Vi havde både forslag og tegninger på nyt indgangsparti, renovering af 

isolering på loftet m.m. Så indtil videre så er det blot de nødvendige reparationer og vedligeholdelse som der 

er afsat midler til. Vi håber at de overraskelser som måtte komme kan afholdes indenfor budgettet.  

Lidt om Coop.   

Vi har fået startet op med et nyt begreb ”Coop One”. Det er et nyt IT-system, som var nødvendigt at indføre. 

Personale og uddeler skal alle lære nye måder at bestille varer hjem på. Og 2020 har ikke været uden 

problemer, Det bød desværre også på logistik udfordringer Men igen viser vores uddeler og medarbejdere 

en super god moral og bakker op, selv om det har skabt en forståelig frustration, men vi kan nu glæde os 

over, at vi næsten er på plads igen. Vi håber de første og største problemer er løst, når flere varer overgår til 

det nye system. Det skal bemærkes, at indtil videre så er det begrænset hvor meget vores kunder har 

bemærket de huller, der har været på enkelte af hylderne.  

Vi vil igen i år gøre medlemmerne opmærksom på Coop´s app., og opfordre dem som har mulighed for det, 
at benytte den på deres mobiltelefon.  Der kan man se de personlige tilbud og få dem aktiveret. Også 
muligheden for ”scan og betal” kan anbefales.  
For de medlemmer som ikke benytter mobiltelefonen eller pc, kan man i stedet scanne sit medlemskort i 
scanneren, som er i brugsen og få oplysning om de personlige tilbud. Er man i tvivl om hvordan det fungerer, 
så spørg personalet. Det er surt, hvis man mister de gode personlige tilbud, fordi de ikke er blevet aktiveret.  
Hvis vi ser lidt på hvad der foregår ude i den store verden, kan vi konstatere at der er stor konkurrence på 

dagligvaremarkedet. Og den bliver ikke mindre i de kommende år. De store discountmarkeder åbner nye 

butikker, så snart man finder en grund med bedre beliggenhed end den nuværende. Det betyder mange 

steder, at butikker i de små landsbyer går en hård tid i møde. Og ofte med lukning til følge. Ind i mellem så er 

det lykkedes med en lokal indsamling at etablere borgerejede butikker. Dette i håb om at bevare en 

lukningstruet butik. Her er det ofte således, at borgerne køber en andel på flere tusinde kroner. Og det vil 

være penge som helt eller delvis er tabt, hvis virksomheden skulle lukke igen. Det bliver ofte fremstillet som 

det er nyt og enestående, men det er det ikke. Vi kan oplyse, at Stokkemarke Brugsforening blev borgerejet i 

1905. Den gang og i dag hedder det et andelsselskab, og det gør det stadig, og i dag med begrænset ansvar 

for medlemmerne.  Vi er ejet af jer som medlemmer, og dem er der p.t. 1.005 af. Det er med til at holde 

byen samlet. Så lad os nu holde fast i dette. At vi samtidig hører med til en af byens større arbejdspladser, 

kan vi samtidig godt være lidt stolte af.  

Bestyrelsen forventer i første halvår i år at kunne fastholde den nuværende butiksomsætning, men vi må 

nok i andet halvår regne med en lille nedgang. Dette skyldes den forventede åbning af samfundet, som vil 

betyde at en del kunder vil bruge åbningen af de store indkøbscentre til større indkøb.   

Hvis vi afslutningsvis ser lidt længere ind i krystalkuglen, så må vi forvente at Brugsen i i næste 10 år vil være 

presset af faste udgifter så som tidligere nævnt - afdrag på OK anlægget – CO2 udskiftning af køleanlæg. Det 

vil vi kunne klare, hvis vi er i stand til at fastholde vores omsætning. Men vi kan blive økonomisk udfordret, 

hvis der opstår større uforudsete udgifter. Så en fastholdelse af vores omsætning vil være et af bestyrelsens 

pejlemærker for de kommende år. Og det kan kun gøres med hjælp fra kunder og medlemmer.  

Så husk at hvis du vil være sikker på at brugsen åbner i morgen, så brug den i dag. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til debat 


