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Forord

De følgende sider rummer en historie om 
en Forening der begyndte i det små og 
som nu er Danmarks største selvstændige 
Brugsforening.

Foreningens profil er stærk etableret i det 
lokale område, er tilpasset Sønderborg 
Kommunes fokusområde indenfor lokale 
fødevarer og dyrker dermed udvidelsen af 
det grønne bæredygtige fællesskab mellem 
lokale føde vareproducenter.
Foreningen har sit udgangspunkt i dens kul-
tur, værdier og bæredygtighed, der hviler på 
4 søjler, indeholdende SERVICE, CSR, HR og 
INNOVATION, og som munder ud i Forenin-
gens vision ”sammen om bedre mad til gavn 
for kunden og miljøet”.

En forening der har indgået franchiseaftale 
med Coop Danmark, og som driver Kvickly 
Sønderborg og Kvickly Nordborg, Super-
brugser i Høruphav, Guderup og Augusten-
borg, Dagli’Brugser i Skovby, Fynshav, Vester 
Sottrup, Dybbøl og Nybøl, og Fakta Kløver-
marken, Fakta Ulkebøl og Fakta Havnbjerg. 

Desuden 13 OK-tankanlæg, 5 vaskehaller, 1 
distributionscenter Balsgården og 27 øvrige 
lejemål.

Jubilæumsskriftet skal ikke kun ses som en 
beretning om Brugsen for Als og Sundeved, 
eller en ambition om at være kronologisk – 
og dog, det kan næsten ikke undgås - men 
mere en historie om en Forenings udvikling 
og virke i et lokalområde.  

Med jubilæumsskriftet markeres Forening- 
ens 50-års jubilæum og vi vil her benytte 
lejligheden til at lykønske vores medlemmer, 
kunder, lokaludvalg, bestyrelsen og medar-
bejderne med de resultater som er opnået 
gennem alle disse år.

Vi vil gerne side tak til alle de der har været 
bidragydere til dette skrift, enten ved hjælp af 
indhentning af diverse materiale, eller redi-
gering til dette skrift. 

Hans Duus
Formand
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På et bestyrelsesmøde i Sønderborg Brugs-
forening den 6. juni 1967 meddelte formand 
faktor Hans Johansen, at man ville forsøge 
at sammenkalde til et møde med formænd 
og uddelere fra omegnens butikker med 
henblik på en eventuel strukturændring. Alle 
brugsforeninger på Als samt Nybøl, Avnbøl 
og Sottrup Brugsforening blev inviteret til et 
møde i Egen Forsamlingshus. 

B
aggrunden var tressernes kraftige ud-
vikling i form af stigende forbrug og den 
tiltagende motorisering af befolkningen. 

Denne udvikling gav mange brugsforenings-
folk noget at tænke over, hvis man skulle 
følge med i den strukturelle omlægning af 
forbrugernes indkøbsvaner. Man havde alle-
rede andre steder drøftet sammenslutninger 

Opstarten

på et lokalt plan, dog uden større succes. 
En del erfaringer havde man opnået, dog én 
ting havde man stor fokus på: Skulle en sam-
menslutning blive bæredygtig, krævede dette 
simpelt hen, at man afgav selvstændighed, 
men dog bevarede en absolut demokratisk 
styreform. Man ville ikke gå på kompromis 
med brugsforeningsideens grundprincipper.

Med invitationen fulgte en redegørelse for 
tankerne, der lå bag. Alle formænd og ud-
delere på nær formanden og uddeleren for 
Ulkebøl Brugsforening var mødt op, Ulkebøl 
var ved en fejltagelse ikke blevet inviteret, 
(det rådede man dog bod på senere!!). I mø-
det deltog desuden FDB’s kredsrepræsen-
tant Laurids Nielsen og driftskonsulent Erik 
Lundgaard.
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På mødet blev der diskuteret fælles plan-
lægning, butiksforhold, køb af FDB’s aktier 
i Kvickly Sønderborg, og en eventuel ud-
lodning af formuen. Det kunne også kon-
stateres, at ingen af mødedeltagende var 
direkte imod en eventuel sammenslutning, 
dog efterfølgende dukkede vidt forskellige 
synspunkter for og imod sammenslutningen 
op. 

Mødet resulterede i, at der blev nedsat et ud-
valg. Udvalgets opgave var at lave en model 
for de påtænkte planer og videregive den 
nødvendige orientering.

Der lå nu et omfattende arbejde foran. Den 
af brugsforeningsbevægelsen udarbejd-
ede landsanalyse blev et godt redskab som 

Bestyrelsen i Sønderborg Brugsforening 
Bagerst f.v. Eilif Grau, O.G. Christensen, 
Palle Ljungstrøm, Mathias Grau.

Forest f.v. Marie Sørensen, Hans Johansen, 
Franza Sørensen.

grundlag for udvalgets arbejde. Desuden 
kunne man trække på ekspertise og kon-
sulentbistand fra FDB. Der blev herefter 
udarbejdet en omfattende analyse over de 15 
foreningers driftsforhold, formueforhold og 
butiksforhold, medlemskreds mm.

Den butiksmæssige dækning i området 
måtte betegnes som tilfredsstillende, idet 
foreningen ville komme til at råde over 19 
butikker, og dertil kom Kvickly Sønderborg. 
Disse butikker havde tilsammen en omsæt-
ning på 25 mio. kr., plus Kvicklys 15 mio. kr. 
På dette tidspunkt var det endnu uafklaret 
med evt. etablering af ny storbutik i Nord-
borg.
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En række af disse butikker var ikke tidssvar-
ende, og moderniseringer og nyetableringer 
var påkrævet. Dette gjorde sig især gæl-
dende for Sottrup, KirkeHørup og Nybøl. 
Flere af butikkerne – især de mindre - måtte 
konstatere, at kapitalen alene på længere sigt 
ikke var stærke nok til at modstå den stigen-
de konkurrence og det stigende omkost-
ningstryk. Fælles for alle butikkerne kunne 

der konstateres stigende omkostningstryk 
ikke mindst på lønningerne. De direkte drifts-
resultater var faldende og ikke mindst i de 
mindre butikker.

Der var ingen tvivl om, at en sammenslutning 
ville give langt større slagkraft og udbygge 
det gode image, som brugsforeningerne 
havde inden for området. Desuden pegede 

Kvickly, Jernbanegade 47, Sønderborg 
blev indviet 11. november 1966.
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udvalget desuden på, at nogle af fordelene 
blev en mindre indbyrdes konkurrence mel-
lem butikkerne, og en øget effektivisering af 
indkøb. På det personalemæssige, hvor der 
var ca. 100 ansatte, så man også en effek-
tivisering, ligesom en sammenslutning ville 
give en fælles personalepolitik med en større 
tryghed for personalet.

En meget krævende opgave for udvalget ha-
vde været at få udarbejdet et sæt vedtægter, 
der kunne være gældende for den nye 
brugsforening, og som kunne accepteres af 
de implicerede foreninger.

På et møde den 14. februar 1968 i Egen For-
samlingshus forelagde udvalget et udkast til 

vedtægter. Vedtægterne kunne med nogle få 
rettelser accepteres.

Udvalget havde arbejdet i ca. et år, og holdt 
en lang række møder, heraf fire møder med 
alle implicerede formænd og uddelere, der 
løbende var blevet orienteret om udvalgets 
arbejde.

I løbet af august 1968 blev arbejdet afsluttet 
med udsendelse af en omfangsrig rapport til 
alle brugsforeningernes bestyrelsesmedlem-
mer. Med udsendelsen af rapporten fulgte 
indbydelsen til endnu et møde i Egen For-
samlingshus den 19. september 1968.
Udvalget beder i indbydelsen, bestyrelserne 
besvare spørgsmålet, om de er indstillet 

Brugsen i 
Øster Sottrup.
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på at indstille på de kommende respektive 
general forsamlinger, at foreningen tilsluttes 
de øvrige brugser på Als og Sundeved. Ud-
valget beder spørgsmålet besvaret med et 
klart ja eller nej. Det var et enigt udvalg, der 
kraftigt kunne anbefale en sammenslutning 
på Als og Sundeved. 

På mødet den 19. september 1968 deltog 
bestyrelser og uddelere fra: Augustenborg, 
Avnbøl, Brandsbøl, Ertebjerg, Fynshav, 
Guderup, KirkeHørup, Høruphav, Nybøl, 
Nordborg, Sarup, Sottrup, Skovby, Sønder-
borg og Ulkebøl. Der var yderligere delta-
gelse med personer fra Coop.

Mødet sluttede med at følgende foreninger 
svarede ja: Augustenborg, Ertebjerg, Kirke-
Hørup, Høruphav, Nybøl, Vester Sottrup, 
Sønderborg og Ulkebøl. Følgende foreninger 
svarede nej: Avnbøl, Guderup, Nordborg, 
Fynshav, Sarup og Skovby. I Brandsbøl var 
bestyrelsen ikke enig, og forenings ja blev 
senere ændret til et nej.

Udvalget kunne herefter ikke gøre andet 
end vente på, der blev afholdt general-

forsamlinger i de respektive brugsforeninger. 
Udgangen blev som ventet, at ja-forening-
erne alle besluttede sig for at gå ind i sam-
menslutningen.

På et møde den 5. februar 1969 dannede 
formændene for de 8 ja-butikker et nyt 
udvalg, samtidig opløstes det ”gamle” udvalg. 
Det blev besluttet fortsat at holde en dør 
åben for nej-gruppen. Formand for det nye 
udvalg blev Hans Johansen, og sekretær blev 
A. Krogh Pedersen.

Udvalget fik travlt med at redigere nye ved-
tægter, som skulle være sammenslutningens 
fundament. Hovedtrækkene i de fremtidige 
vedtægter blev: Begrænset ansvar, uddelt 
formue, kredsopdeling, repræsentant-
skab (medlemmer af kredsene) som vælger 
bestyrelsen, og at bestyrelsen udpeger den 
forretningsmæssige ledelse. 

Den 31. maj 1969 afholdt Brugsforeningen 
for Als og Sundeved det første repræsen-
tantskabsmøde i Sønderborg, der skulle 
vælges bestyrelse og repræsentantskabet 
skulle konstituere sig.

På et møde den 5. februar 1969 
dannede formændene for de 8 
ja-butikker et nyt udvalg...
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Brugsen i Høruphav.

Brugsen i Kirke-Hørup.
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Den første bestyrelse for Brugsforeningen 
for Als og Sundeved fik følgende medlem-
mer: Hans Johansen, Franza Sørensen, 
Palle Ljungstrøm, alle Sønderborg, Thomas 
Thomsen, Ertebjerg, Sigvald Wolthers,-
Augustenborg, Svend Aage Jensen, 
Høruphav og Hans Chr. Jørgensen, Sottrup.

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans 
 Johansen som formand, næstformand 
Thomas Thomsen og Palle Ljungstrøm som 
sekretær, Repræsentantskabet konstituerede 
sig med A. Krogh Pedersen som formand, 
næstformand Peter Petersen, Nybøl og 
sekretær Henning Baagø Jepsen, Høruphav.

Bestyrelsens første handling var at ansætte 
direktør Ole Bjerg, Sønderborg Brugsfore- 

ning, som forretningsmæssig øverste leder i 
Brugsforeningen for Als og Sundeved.

Den nye bestyrelse tog energisk fat på 
de opgaver, der lå umiddelbart foran. 
Man tilsluttede sig den frivillige kæde og 
revisions tjenesten, man fik forhandlet dis-
pensationer på div. varegrupper, og man fik 
forhandlet en kontrakt gældende for uddel-
erne på plads med Uddelerforeningen.

På repræsentantskabsmødet den 25. sep-
tember 1969 blev de endelige vedtægter 
vedtaget, så alt var klar til skæringsdagen den 
1. oktober 1969.

Den nye bestyrelse tog energisk 
fat på de opgaver...
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Den nye Brugsforening for Als og  
Sundeved bestod af følgende ved  
sammenslutningens start:

•  Brugsen på Alsgade  
(Sønderborg Brugsforening)

•  Brugsen Kløvermarken 
(Sønderborg Brugsforening)

•  Brugsen Toften på Porsgrundsgade  
(Sønderborg Brugsforening)

•  OK – Servicestation på Goethegade  
(Sønderborg Brugsforening)

•  Kvickly Sønderborg 
·  Det var Sønderborg Brugsforening, der 

drev Kvickly, da både øverste forretnings- 
mæssige ledelse, bestyrelsens formand  
og næstformand var samme personer i 
såvel Brugsen som Kvickly.

• Brugsen Ulkebøl

• Brugsen Augustenborg

• Brugsen Ertebjerg

• Brugsen Høruphav

• Brugsen KirkeHørup

• Brugsen Vester Sottrup

• Brugsen Nybøl

Ved udgangen af dette årti havde 
verden været vidne til, at Beatles grund- 
lagde popmusikken, og det lange hår, 
USA udkæmper Vietnam-krigen, John 
F. Kennedy bliver skudt i Dallas, ja, og 
Danmark fik såmænd – med Guld- 
Harald på målet – en sølvmedalje ved 
Olympiaden i Rom i 1960. USA lander 2 
astronauter på månen, der var Wood-
stockfestialen i 1969, og man kunne 
for første gang sætte et kassettebånd 
i båndoptageren, og man kunne styre 
computeren med noget helt nyt – en 
mus!!! 

Menneskerne ændrede sig, p-pillen 
blev opfundet, og moden – specielt 
de unges mode – blev opfundet. Man 
gik i cowboybukser (kassebukser) og 
skørterne blev kortere og kortere.

Ulkebøl og Augustenborg var nyetablerede 
supermarkeder, Ertebjerg var en ny selvbe- 
tjeningsbutik. Høruphav var en god, men for 
lille betjeningsbutik, mens KirkeHørup var en 
utidssvarende betjeningsbutik. Nybøl var en 
lille selvbetjeningsbutik, Vester Sottrup var en 
nedslidt betjeningsbutik. 

Hvordan skulle det se ud fremover? 
 Omsætningen i brugserne lå på 18 mio. kr. 
plus Kvickly med 15 mio. kr.
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1970’erne

Allerede i december 1970 kunne man åbne 
et nyt supermarked i Høruphav, samtidig 
solgte man de to ”gamle” brugser i Kirke-
Hørup og Høruphav. Hvilket medførte at de 
to kredse blev slået sammen. 

I 
1971 blev Svend Aage Jensen, Høruphav 
valgt til formand for Als og Sundeved i 
stedet for Hans Johansen, Sønderborg, 

og Peter Petersen, Nybøl afløste Alfred 
Krogh Pedersen, Ulkebøl som formand for 
repræsentantskabet idet Krogh Pedersen 
indvalgtes i bestyrelsen.

I januar 1972 udvides OK–Servicestationen 
på Goethegade med vaskehal og en ny 
smøre hal.

Brugsen i Vester Sottrup var lidt af et smer-
tensbarn. Butikken var nedslidt, man var ikke 
sikker på, om der var grundlag for en butik, 
så bestyrelsen var egentlig indstillet på at 
lukke butikken. Men der var stærke kræfter 
lokalt, der ihærdigt arbejdede på at finde en 

ny beliggenhed i Vester Sottrup. Det lykkedes 
at finde en grund på Skolegade, og man 
besluttede at opføre en ny butik her. Det 
skulle vise sig at være en fornuftig beslut-
ning. Den ny butik stod klar til åbning den 6. 
december 1973.

1973 blev et stort investerings år. Butikken i 
Kløvermarken blev udvidet til det dobbelte, 
og man åbnede en lille nærbutik i kælderen i 
Sønderborg Andelsboligforenings byggeri på 
Nørager. Denne lille butik viste sig at blive en 
kæmpesucces. Uddeler i denne alternative 
butik blev Hans Karstensen.

1974 blev et skelsættende år for Als og 
Sundeved, idet man besluttede at flytte 
Kvickly fra sin placering på Jernbanegade 
til en ny adresse på Østergade. Det var en 
beslutning, der eventuelt kunne få negative 
konsekvenser for nogle af de nærværende  
butikker. På sigt viste det sig også, at 
Brugserne på Alsgade og Toften ikke var 
økonomisk fornuftige at drive. 
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OK-Servicestationen med smøre hal og vaskehal på Goethegade.

Brugsen Nybøl.

Placeringen på Østergade 4 blev et lejemål 
i Hafniahus. Selve lejemålet kom i mange år 
til at fylde meget i foreningen. Der opstod 
mange tvister bl.a. vedr. omkostningsfor-
deling, elevatorer og ikke mindst parkerings-
dæk. Selve processen blev ikke lettere af de 
skiftende ejere (ejendomsselskaber). 

I bygningen på Jernbanegade åbnede Brugs-
foreningen for Als og Sundeved i april 1976 
et moderne møbelhus, og i juni måned 
samme år var man klar med en udvidelse af 
den lille butik i Nybøl.
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Man besluttede sig for, at evnen til en 
større selvfi nansiering skulle forbedres, 
hvorfor repræsentantskabet besluttede 
at indføre dividendepause fra medio 
1977.

OK–Servicestationen på Goethegade 
havde siden oliekrisen i 1975 ikke 
leveret tilfredsstillende drift, hvorfor 
bestyrelsen i 1978 besluttede at lukke 
denne aktivitet ned og afhænde 
bygningerne. Samtidig forstærkedes 
indsatsen for salg af benzin fra 
de øvrige 4 selvbetjeningsanlæg 
gennem en modernisering af alle 
anlæggene.

Repræsentantskabet besluttede 
i oktober 1977 at erhverve FDB’s 
aktie post i Kvickly A/S. Den 1. januar 
1978 indgik Kvickly’s regnskab for 
første gang i Als og Sundeved’s 
regnskab.

I juni 1978 blev butikken i Høruphav 
udvidet til det dobbelte, så denne 
butik nu var foreningens største 
supermarked på daværende 
tidspunkt. I februar 1978 gik 
uddeler Marinus Christiansen, 
Høruphav på pension, og blev 
afl øst af Thorben Nielsen, der 
hidtil havde været uddeler i 
Brugsen Toften. 

Man besluttede sig for, at evnen til en 
større selvfi nansiering skulle forbedres, 
hvorfor repræsentantskabet besluttede 
at indføre dividendepause fra medio 
1977.

OK–Servicestationen på Goethegade 
havde siden oliekrisen i 1975 ikke 
leveret tilfredsstillende drift, hvorfor 
bestyrelsen i 1978 besluttede at lukke 
denne aktivitet ned og afhænde 
bygningerne. Samtidig forstærkedes 
indsatsen for salg af benzin fra 
de øvrige 4 selvbetjeningsanlæg 
gennem en modernisering af alle 
anlæggene.

Repræsentantskabet besluttede 
i oktober 1977 at erhverve FDB’s 
aktie post i Kvickly A/S. Den 1. januar 
1978 indgik Kvickly’s regnskab for 
første gang i Als og Sundeved’s 
regnskab.

I juni 1978 blev butikken i Høruphav 
udvidet til det dobbelte, så denne 
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Som afløser for Thorben Nielsen i Toften 
blev Chresten Hell ansat. Chresten Hell 
havde hidtil været førsteassistent netop 
i Høruphav. Samme år blev det besluttet 
at foretage endnu en udvidelse, nemlig af 
butikken i Vester Sottrup, som udvides til det 
dobbelte salgsareal.

Brugsforeningen for Als og Sundeved kunne 
fejre sit 10–års jubilæum i 1979. Man var gået 
fra en omsætning på 18 mio. i 1969 til nu 150 
mio. og man kunne dermed sige, at denne 
sammenslutning havde været en succes.

I jubilæumsåret blev der sat fokus på energi-
forbruget, det var lige ovenpå oliekrisen, og 
med den baggrund foretog man energispare 
foranstaltninger i alle butikkerne.

På den offensive side blev udvidelsen af 
Vester Sottrup taget i brug, den 21. novem-
ber.

I løbet af 1979 sker der en markant rokering 
og skifte af uddelergruppen.
I foråret 1979 meddeler uddeler Vagn Tæk-
ker, Vester Sottrup, at han ønsker at gå på 
pension, som ny uddeler ansættes Chresten 
Hell, Toften. 

Som afløser for Chresten Hell i Toften, an-
sættes N. C. Nielsen som uddeler. 
N. C. Nielsen kom fra et job som førsteassis-
tent i Kløvermarken. 

Uddeler Chr. Høj beder om fratrædelse i 
Ulkebøl pr. medio november. Som afløser for 
Chr. Høj ansættes uddeler Erik Thomsen, der 
hidtil har været uddeler i Kløvermarken.

Rotationen i uddelergruppen fortsætter, 
idet ny uddeler i Kløvermarken bliver N. C. 
Nielsen, der ellers for nylig blev ansat som 
uddeler i Toften. Som ny uddeler på Toften 
blev ansat Hans Jørgen Hell, der kom fra et 
job som førsteassistent i Høruphav.

I løbet af 70’erne oplevede man den 
første oliekrise, der var bilfrie søndage 
og der var stor arbejdsløshed. Der var 
krig i Mellemøsten og oliepriserne 
steg og steg. Kvinderne gik med lilla 
bleer om hovedet og Mark Spitz satte 
rekord ved olympiaden i 1972 med 7 
guldmedaljer. Anker Jørgensen var 
statsminister og en ny tv-serie kaldet 
Matador kørte i tv’et.
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1980’erne

På repræsentantskabsmødet i februar 1980 
blev der rettet en stor tak til direktør Ole 
Bjerg, der har valgt at fratræde sin stilling 
den 1. maj. Ny direktør blev Jacob Kolmos, 
som indtil havde være ansat som personale- 
og regnskabschef i Brugsen for Als og Sunde-
ved.

Brugsen Ulkebøl i 1980

I 
1980 købte man 350 m2 jord af Sønder-
borg kommune, for at kunne gennemføre 
en udvidelse af Brugsen i Ulkebøl.

I Høruphav opfører man foreningens 2. 
bageri, der indvies i efteråret. Ud over at 
producere til eget udsalg, produceres der 
brød til Als og Sundeveds øvrige brugser. I 
forbind else med etableringen bliver der også 
plads til Sparekassen Bikuben. 
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I Kvickly starter man op med betjent blom-
sterafdeling, der bliver ansat en professionel 
blomsterbinderske.

I december besluttes det at udbygge/
modern isere Ulkebøl. Byggeriet planlægges 
at begynde 1. marts 1981 og kan være afslut-
tet 1. september.

Der kommer en henvendelse fra Brugsen i 
Skovby vedrørende fusion. Denne gennem-
føres i foråret. Det sker i forbindelse med 
fratrædelse af uddeler Henrik Perregaard. 
Ny uddeler i Skovby bliver Hans Karstensen, 

der hidtil, med succes, har været uddeler i 
kælderbutikken på Nørager. Ny uddeler her 
bliver Jørgen Peder Jørgensen, 1. assistent i 
Vester Sottrup.

Der bliver igangsat undersøgelser om 
mulighed for at få Nørager over jorden.

Der bliver også ansat ny uddeler i Ertebjerg, 
Henning Nielsen fratræder og erstattes af 
Ernst Carstensen.
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I oktober indvies den nye Alssundbro, det 
markeres med en march over broen søndag 
den 18. oktober. Brugsen for Als og Sunde-
ved deltager med bestyrelse og medarbej-
dere, alle var klædt i ens fritidssæt. 

Der kommer en henvendelse fra Sarup 
Brugsforening i begyndelsen af 1982 om 
muligheden for en fusion med Brugsen for 
Als og Sundeved. Sarup er en lille butik med 
store vanskeligheder med driften.
Fusionen bliver en realitet, men dog ikke 
uden betænkeligheder. Det bliver besluttet, 
at Sarup ledelsesmæssigt skal køre sammen 
med Ertebjerg, samtidig med der foretages 
driftsmæssige tiltag.

I løbet af 1981 er der stadig større røre 
omkring etablering af discountbutikker i 
området. Flere placeringer er i spil, og i løbet 
af 1982 etablerer Aldi og Bonus sig i Sønder-
borg.

Konkurrencen fra grænsehandlen er også 
stigende samtidig med en vis stagnation af 
forbruget. Meget peger på, der skal kæmpes 

hårdt for at bevare vores markedsandel, lige-
som der sættes ind for at optimere driften.

Nye teknikker holder sit indtog i 1983. I 
Kvickly har man problemer med relativt stort 
svind, specielt i radio- og TV-afdelingen. 
Her indføres nu kameraovervågning, dels 
til direkte overvågning, men også først og 
fremmest for præventiv påvirkning.

Ligeledes i Kvickly indfører man ”Elektroni-
sk Butiksterminalsystem” i samarbejde med 
Hugin. ”Datachekkeren”, et udstyr som i flere 
år tog mange ressourcer, men som også var 
ganske banebrydende, og en forløber for de 
kasseterminaler, vi kender i dag.
I 1983 var der ca. 5.000 varenumre, der var 
mærket med EAN-numre (stregkode). Det 
nye terminalsystem forventes klar til brug i 
marts 1984.

Pengeinstitutterne introducerer Dankortet, 
men umiddelbart kommer det ikke i bu-
tikkerne, da man ikke kan blive enige om 
omkostningsfordelingen. Så indtil videre kan 
Dankortet ikke bruges i butikkerne.
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Brugsen for Als og Sundeved køber ejen-
dommen på Jernbanegade 47 af FDB.
I ejendommen er der Møbelhuset, tidligere 
var det Kvickly der havde til huse her.

To af vores butikker har udfordringer på 
driften, og har haft det gennem en periode. 
Sarup har været på dagsordenen flere gange 
i løbet af året, men man bliver enige om at 
forsætte med butikken.

Der har også været vanskeligheder på Toften, 
som en udløber af dette, har uddeler Hans 
Jørgen Hell ønsket at fratræde sit job. I 
bestyrelsen besluttes det at tilbyde Hans 
 Jørgen Hell fortsat job i en anden funktion.

Ny uddeler på Toften bliver Ernst Carstensen 
fra Ertebjerg, og som ny uddeler i Ertebjerg 
bliver ansat Jesper Jensen, der hidtil har 
været 1. assistent i Skovby.

I 1984 overtager Discountkæden Fakta-Vest 
den tidligere etablerede Bonus–butik i Søn-
derborg. Den tidligere uddelerbolig i Skovby 
bliver solgt fra Brugsen. Det har ikke været 

muligt at udleje boligen, derfor beslutter 
man at sælge den.

Efter mange års samarbejde med Nordisk 
Brændselskompagni (NBK) i Sønderborg 
ophører dette samarbejde vedrørende 
levering af fyringsolie. I stedet indledes et 
samarbejde med OK, som man jo i forvejen 
samarbejder med vedrørende benzinsalg.

Brugsen Sarup nåede kun en kort levetid i Als 
og Sundeved, idet det blev besluttet at lukke 
butikken pr. 1. september 1984.

Det lykkedes at sælge bygningerne med 
overtagelse marts 1985.

I november besluttes det at etablere et 
OK-benzinanlæg i Vester Sottrup.

Udvidelse og modernisering af Kløvermarken 
blev gennemført i løbet af 1985. Salgsarealet 
blev udvidet med 200 m2, der blev etableret  
delikatesseafdeling i forbindelse med slagter-
afdelingen, og så blev der åbnet en døgn-
kiosk i Kløvercentret.

Udvidelse og modernisering af 
Kløvermarken blev gennemført 
i løbet af 1985.
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Der bliver foretaget en udvidelse af butikken 
i Nybøl.

Uddeler i Ertebjerg Jesper Jensen opsiger  
sin stilling pr 1. oktober 1985. Poul Petersen,  
butiksassistent i Høruphav overføres til 
Ertebjerg som uddeler.

Ernst Carstensen, uddeler i Toften ønsker 
at fratræde sit job med udgangen af okto-
ber 1985. Han erstattes af Marianne Nielsen 
førsteassistent i Kløvermarken.

I oktober måned beslutter bestyrelsen 
at opføre et benzin-anlæg ved Brugsen i 
Skovby. Det etableres med oktan 92, 95 og 
98, ligeledes er anlægget forberedt til salg af 
blyfri benzin.

Det bliver besluttet at investere i de første 
kasseterminaler i brugserne. Der bliver 
indkøbt 3 stk. til Kløvermarken og 4 stk. til 
Høruphav af mærket Mitsubishi. 

Kælderbutikken på Nørager begynder at få 
problemer med dispensationen fra føde-
varemyndighederne. Lokalerne er ikke tidssva-
rende, bestyrelsen er blevet pålagt at finde en 
løsning for at kunne fortsætte med butikken.

En mindre udvidelse af Augustenborg 
vedtages på bestyrelsesmødet i april 1986, 
udvidelsen bliver på godt 150 m2, og der skal 
desuden indrettes en døgnkiosk.

Brugen af Dankort er blevet almindeligt, 
så bestyrelsen beslutter at investere i 5 stk. 
Dankort-terminaler i Kvickly. Udviklingen i 
brugen af Dankort gik nu så hurtigt, at der 
det følgende år blev foretaget yderligere 
investering i terminaler. 

1986 var et noget anstrengt år. Konkurren-
cen fra grænsehandlen var kraftig og stærkt 
stigende. Regeringsindgreb med Påskepakke 
og Kartoffelkur stimulerede heller ikke forbru-
get. Stor forskel på benzinpriser i Danmark og 

Brugen af Dankort er blevet almindeligt, 
så bestyrelsen beslutter at investere i 5 
stk. Dankort-terminaler i Kvickly.
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Tyskland gjorde, at salg udviklingen i benzin-
salg kørte med indeks 50. Man forventede en 
afbøjet omsætningsudvikling, det medførte 
en fornyet debat om eventuel etablering af 
en butik syd for grænsen.

Poul Petersen afløses som uddeler i Erte-
bjerg efter ca. 1 år af Sv. Aa. Eriksen, der 
kommer fra et job i Kvickly’s Frugt & Grønt-
afdeling.

Efter 15 år som formand for Brugsen for Als 
og Sundeved trækker Svend Aage Jensen sig 
i slutning af 1986. Hans ønsker heller ikke at 

fortsætte som menigt medlem i bestyrelsen.
Som bestyrelsesmedlem erstattes han af 
Ingrid Callesen, Høruphav. Ny formand for 
Brugsen for Als og Sundeved bliver Palle 
Ljungstrøm, Sønderborg. 
 
I løbet af 1987 får spisekrogen i Kvickly en 
kraftig modernisering, og samme år flytter 
man indgangen i Kvickly fra Østergade til 
torvet mod Kastanie Allé. Ønsket er at gøre 
indgangen mere synlig fra gågademiljøet.
Jernbanegade 47 (det tidligere Kvickly-hus) 
sælges, men der fortsættes med møbelbutik 
i underetagen.

Kvickly på Østergade i 
Sønderborg
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Konkurrencesituationen er fortsat noget 
anspændt. Grænsehandlen fortsætter med 
at udvikle sig, og man forventer også en øget 
konkurrence i Sønderborg og nærmeste 
omegn.

Uddeler Jørgen Nielsen, Alsgade meddelte 
ultimo 1987, at han ønsker at gå på efterløn 
1. maj 1988, som hans afløser bliver Marianne 
Nielsen ansat. Marianne har hidtil været ud-
deler på Toften. 

Toften fortsætter uden uddeler, og skal sam-
køres med Kløvermarken, en ny model som 
ønskes afprøvet på en butik, der har sine 
udfordringer med at få driften på plads.

I Brugsen i Skovby indrettes der Turistkontor 
i den eksisterende butik. De nyindrettede 
lokaler udlejes til Sydals Kommune for en 
10-årig periode. 

I oktober 1988 åbner Netto i Sønderborg. 

Prisniveauet ligger samme sted som Fakta. 
Vi mener at være godt rustet, og forventer 
ikke at miste omsætning til lavprisbutikkerne. 
Men der sker mere i vores område.

På Grundtvigs Allé åbner A – Z med ca. 
4.500 m2, og på mejerigrunden, indenfor 
den indre ring, forventer man, der kommer 
et butikscenter. Det viser sig snart, at det 
bliver en Føtex. Derudover kommer der også 
øget konkurrence fra Sundeved-siden, idet 
Superland åbner på Aabenraavej.

Byrådet i Sønderborg har besluttet at oprette 
”Den Indre Ring”. Udenfor dette område må 
der ikke opføres fødevarebutikker på over 300 
m2, medmindre den bliver placeret i et lokal- 
center. Dette er gjort for at bevare Sønderborg 
bymidte som en dynamisk og tiltrækkende by, i 
stedet for at splitte byen i 2 eller flere områder. 
Det skal vise sig, at denne beslutning blev 
gældende i mange år, men for få år siden faldt 
den, idet en ny beslutning blev truffet i byrådet.
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Den 10. september lukkes kælderbutikken på 
Nørager, Brugsen kunne ikke længere få de 
nødvendige dispensationer fra Stadsdyrlæ-
gen, som butikken har kørt på i ca. 10 år. Det 
gjorde ondt at lukke butikken, men realistisk  
set havde den nok overlevet sig selv, og 
overvejelser om etablering af en alterna-
tiv butik over jorden, ville nok ikke være en 
særlig god ide.

I april 1989 beslutter bestyrelsen at opsige 
lejemålet for møbelbutikken på Jernbane-
gade, og aktiviteten afhændes pr. 1. juni 1990 
til Aage Birkebæk, der hidtil har været leder i 
butikken.

I lyset af den økonomiske afmatning i 
Danmark tilkæmper discountbutikkerne sig 
en større og større markedsandel, hvilket 
medfører at der i foråret 1989 indføres dis-
countpriser i alle butikkerne. Der kommer ca. 
70 varenumre i Brugserne og 150 i Kvickly. 
En udvikling tog sin begyndelse. Det skulle 

senere vise sig, at det blev en markant ud-
fordring for hele dagligvaremarkedet.

Brugsen for Als og Sundeved er lidt presset på 
driften i denne periode, dels udviklingen i dis-
countbutikkerne, den stigende konkurrence 
fra Dansk Supermarked, der i efteråret åbnede 
A – Z, og den kommende åbning af Føtex gør, 
at der er blevet arbejdet med den eksisterende 
struktur. Føtex åbner i foråret 1991.

Bestyrelsen beslutter at lukke Brugserne på 
Alsgade, Toften og i Ertebjerg. Indstillingen var 
egentlig også at lukke Nybøl, men beslut-
ningen blev at fortsætte med butikken, og 
uddeler Peter Rasmussen fortsætter på en 
entreprisekontrakt. Driften i disse butikker 
har ikke påvirket Als og Sundeved’s resultat 
positivt i de sidste år, og man opnår også at 
frigive noget omsætning til de fortsatte bu-
tikker. Bygningerne i Ertebjerg sælges, Toften 
sidder til leje ved SAB, lokalerne på Alsgade 
udlejes til andet formål.

I lyset af den økonomiske afmatning i 
Danmark tilkæmper discountbutikkerne 
sig en større og større markedsandel...
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Brugsen Toften på Porsgrund-
gade i Sønderborg

Brugsen på Alsgade i 
Sønderborg
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I dette årti havde verden oplevet et mord 
på Olof Palme, danskerne sparede under 
kartoffelkuren og Tjernobyl smeltede 
ned. Der var krig mod Falklandsøerne, 
og da Balkankrigen var på sit højeste, 
kendte de fleste til ordene: Slobodan 
Milošević, Kosovo og  
Montenegro. Danmark fik en ny tv-
kanal, nemlig TV 2. John Lennon blev 
skudt og USA’s præsident hed Ronald 
Reagan, ham med de berømte ord  
”Mr. Gorbatjov, riv nu den her mur  
ned”, og som vitterligt skete i 1989.

Toften lukkes den 23. september 1989, 
Ertebjerg lukkes den 24. februar 1990 og 
Alsgade lukkes den 1. november 1990.

Efterspørgslen af blyfri benzin er stadig  
stigende, og det medfører, at alle vores  
benzin-anlæg moderniseres, så der kan 
tankes blyfri benzin ved anlæggene i slut-
ningen af året.

FDB indfører ny struktur, der betyder, at man 
nu får en kæde, der kaldes SuperBrugsen. 
Als og Sundeved indmelder Augustenborg, 
Høruphav, Kløvermarken og Ulkebøl.

Brugsen i Ertebjerg
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1990’erne

I 1991 justeres foreningens vedtægter,  
så alle 7 lokaludvalgsformænd automatisk 
er medlem af bestyrelsen + 1 fra Sønder-
borgkredsen (pga. antallet af butikker) samt 
2 medarbejderrepræsentanter. Kvickly kan 
markere 25 år’s jubilæum den 11. november 
1991.

L
ukkeloven ændres, så det bliver muligt at 
holde længere åbent om lørdagen. Der 
har været kontakt til Sønderborg Handel 

for om muligt at få ensartede åbningstider, 
men det var ikke muligt at opnå en sådan 
enighed.

Fakta der hidtil har haft 2 butikker i Sønder-
borg, vælger at lukke butikken på Kastanie 
Allé. Det gør dog ikke konkurrencesitua-
tionen nemmere, idet Føtex som tidligere 
omtalt, åbner på den tidligere mejerigrund i 
den modsatte ende af byen.

Strukturen vedr. butikstyper fortsætter i 
FDB, så der nu også er oprettet DagliBrugs 
– kæden. Als og Sundeved tilmelder ved 
udgangen af 1991 Skovby og Vester Sottrup. 

I Høruphav investerer man i en ny facade 
mod Sdr. Landevej. I facaderenoveringen 
bliver der mulighed for at lave flaskemod-
tagelse, så man investerer samtidig i en 
flaskeautomat med direkte indlevering 
fra P-pladsen. Pr. 1. december lykkes det 
at få tipsforhandling i Høruphav, man har 
gentagne gange søgt tipstjenesten om 
denne mulighed, men først nu lykkedes det.

Sønderborg Kommune har fået en erhvervs- 
politik vedrørende detailhandel, der blandt 
andet siger, at det fastholdes, at større føde-
varebutikker, butikscentre samt enkelt- 
butikker kun kan etableres indenfor det af-
grænsede cityområde (den indre ring). Fokus 
på de lange åbningstider i butikkerne tager 
i 1993 for alvor sin begyndelse. I Høruphav 
begynder man med at holde åbent alle 
hverdage til kl. 19.00, og om lørdagen til kl. 
17.00. Dette bliver begyndelsen til mange års 
tydelige signal fra Høruphav, om at her kan 
man altid handle.

I 1993 tager en ny udfordring sin begyndelse 
i Høruphav. Der bliver indsendt en klage til 
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Sydals Kommune angående lugtgener fra 
benzin-anlægget. Det skal vise sig over de 
kommende år, at sådan en sag, kommer 
man ikke af med lige med det samme. Der 
går faktisk omkring 10 år, inden sagen kan 
lukkes, og der er på intet tidspunkt ført bevis 
for, at lugtgenerne komme fra SuperBrugsen 
i Høruphav. 

Udvidelse og modernisering af SuperBrugsen 
i Kløvermarken bliver en sag, der fylder meget 
på bestyrelsens bord hen over året 1993. 
Mange modeller og løsningsmuligheder 
bliver bragt på banen, og det ender med at 
Brugsen for Als og Sundeved, køber hele 
Kløvercentret, man overtager de eksisterende 
lejemål, der er i centret, man vil overbygge 

centergangen og SuperBrugsen udvides,  
butikken bliver på ca. 1.000 m2. Hele projektet 
tager sin begyndelse umiddelbart efter nytår 
1994.

På Kastanie Allé i Sønderborg, nabo til Kvickly, 
har der gennem længere tid, været speku-
lationer omkring hvad der skulle komme på 
grunden. Flere investorer har været inde i 
billedet, der har været tanker om henholdsvis 
etablering af butikker og boliger. Diverse for-
handlinger er nu overstået, med det resultat, 
at Brugsen for Als Sundeved køber grunden 
og etablerer parkeringspladser tæt på Kvickly’s 
indgang, derudover bliver der mulighed for 
udvidelse af bageriet i Kvickly.

Indgang til Kløvercentret.

!  

  
På Kastanie Allé i Sønderborg, nabo til Kvickly, har der gennem længere tid, 

været spekulationer omkring hvad der skulle komme på grunden. Flere 
investorer har været inde i billedet, der har været tanker om henholdsvis 
etablering af butikker og boliger. Diverse forhandlinger er nu overstået, med det 

resultat, at Brugsen for Als Sundeved køber grunden og etablerer 
parkeringspladser tæt på Kvickly’s indgang, derudover bliver der mulighed for 

udvidelse af bageriet i Kvickly. 

I foråret 1994 køber man naboejendommen til SuperBrugsen i Høruphav. Det 

begynder at knibe med pladsen i Høruphav, hvor man vil fremtidssikre sig ved 

at købe denne ejendom. 
Da man ikke står og skal bruge pladsen, lige med det samme aftales det, at den 

tidligere ejer kan blive boende et lille år, hvorefter huset udlejes. 
På grunden, bag ved huset, indrettes der 15 stk. P – pladser til personalet i 
SuperBrugsen. 

SuperBrugsen i Høruphav 
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I foråret 1994 køber man naboejendommen 
til SuperBrugsen i Høruphav. Det begynder  
at knibe med pladsen i Høruphav, hvor 
man vil fremtidssikre sig ved at købe denne 
ejendom. Da man ikke står og skal bruge 
pladsen, lige med det samme aftales det, at 
den tidligere ejer kan blive boende et lille 
år, hvorefter huset udlejes. På grunden, bag 
ved huset, indrettes der 15 stk. P–pladser til 
personalet i SuperBrugsen.

Moderniseringen af SuperBrugsen i Kløver-
marken holder tidsplanen, og der åbnes 
umiddelbart efter sommerferien 1994.

SuperBrugsen i Høruphav.

Gennem flere år har Kvickly delvist drevet/
udlejet en pølsevogn ”Kvickletten”.
Den bliver endelig afhændet i samme efterår 
i forbindelse med renovering af Kvicklytorvet.

Der har gennem nogle år kørt periodevise 
undersøgelser for muligheden for etablering 
af et benzinanlæg ved LokalBrugsen i Nybøl. 
Den endelige konklusion er nu blevet, at der 
ikke er grundlag for en sådan investering.

Endnu en kædedannelse ser dagen lys her i 
1994. Det er LokalBrugsen–Kæden der bliver 
etableret, og Brugsen for Als og Sundeved 
tilmelder Brugsen i Nybøl.

!  

Moderniseringen af SuperBrugsen i Kløvermarken holder tidsplanen, og der 
åbnes umiddelbart efter sommerferien 1994. 

Gennem flere år har Kvickly delvist drevet/udlejet en pølsevogn ”Kvickletten”. 
Den bliver endelig afhændet i samme efterår i forbindelse med renovering af 
Kvicklytorvet. 

Der har gennem nogle år kørt periodevis undersøgelser for muligheden for 
etablering af et benzinanlæg ved LokalBrugsen Nybøl, den endelige konklusion 
er nu blevet, at der ikke er grundlag for en sådan investering. 

Endnu en kædedannelse ser dagen lys her i 1994. Det er LokalBrugsen – Kæden 
der bliver etableret, og Brugsen for Als og Sundeved tilmelder Brugsen i Nybøl. 

I november måned godkender repræsentantskabet indstillingen fra bestyrelsen 
om at udnævne den tidligere formand Svend Aage Jensen til foreningens første 
æresmedlem. 
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Bageriet på Kastanie Allé.

I november måned godkender repræsen-
tantskabet indstillingen fra bestyrelsen om at 
udnævne den tidligere formand Svend Aage 
Jensen til foreningens første æresmedlem.

Sparekassen Bikuben ønsker at ophøre med 
at drive pengebutik i Høruphav, hvorfor 
man har besluttet at lukke filialen den 24. 
april 1995. Brugsen beslutter at købe ejer-
lejligheden og derefter udleje lokalerne til 
Andelskassen.

På trods af advarsler fra omverdenen 
overtager SuperBrugsen i Høruphav den 
lokale Postbutik. I begyndelsen bliver den 
placeret i en lejet skurvogn. Man går nu i 
gang med at bygge et nyt indgangspar-
ti i Høruphav, det giver plads til den nye 
postbutik, i samme forbindelse indretter 

man en kiosk, så disse to funktioner kan 
drives sammen. Også bageriudsalget indgår 
i samme indgangsparti og i den forbindelse 
renoveres bageriudsalget også, så kunderne 
oplever en ny og dynamisk indgang. Hele 
dette projekt står færdig den 22. november 
1995.

Kvickly har haft store problemer med plads-
en i bageriproduktionen. Nu hvor man råder 
over grunden på Kastanie Allé, bliver der 
mulighed for at løse dette. Danmarks største 
Kvickly-bageri står klar til at blive taget i brug 
ved udgangen af året.

I Kløvermarken er der udvikling på bageri-
siden. Brugsen for Als og Sundeved køber in-
ventar og good will ved den hidtidige bager. 
”I det hele taget et år i bageriernes tegn”.
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Uddeler Chr. Laumark ønsker at fratræde sit 
job som uddeler i SuperBrugsen i Augusten-
borg pr. 31. maj 1996. Som afløser for Chr. 
Laumark ansættes Chresten Hell, der kom-
mer fra et job som uddeler i Vester Sottrup.

Ny uddeler i Vester Sottrup bliver Ole Høj. 
Ole har hidtil været ansat som uddeleras-
sistent i Høruphav. En af de første opgaver 
Chresten Hell kaster sig over er at lukke 
døgnkiosken, der ligger i forbindelse med 
SuperBrugsen. I stedet lægges arealet sam-
men med den øvrige butik, og der indrettes 
frugt og grønt.

Hen over året bliver det kendt at discount- 
kæden Aldi, ønsker at åbne butik på Bosager. 

I begyndelsen af 1997 fortsætter renoveringen 
af Kvickly. Et nyt indgangsparti bliver etableret, 
i forbindelsen med udbygningen af bageri/
bageriudsalg. Formålet med den nye ind-
gang er at blive mere synlig mod Kastanie 
Allé/ Perlegade. Indvielse af indgangsparti 
og bageriudsalg sker medio marts måned 
1997.

Kvickly fortsætter moderniseringen i resten 
af butikken så indretningen helt lever op til 
det nyeste Kvickly-koncept. En moderniseret 
Kvickly står færdig i slutningen af maj måned. 
Butikschef i Kvickly, Frode Jørgensen, vælger 
at gå på efterløn 1. april. Direktøren i Brugsen 
for Als og Sundeved skal fremover også 
varetager butikschefens opgaver, og der 
ansættes en souschef i Kvickly.

I vinteren 97-98 oplever vi det første røveri 
i Brugsen for Als og Sundeved. Det sker i 
Skovby, hvor udbyttet dog er minimalt, men 
hvor de menneskelige konsekvenser er de 
tungeste belastninger.

Uddelerboligen i Skovby, der tidligere er 
blevet frasolgt, bliver i 1997 tilbagekøbt. Lo-
kalerne udlejes nu til Sydals Kommune, der 
indretter et større Turistkontor samt Posthus.
 
Der blev etableret en blomsterbutik i Augusten-
borg. Butikken kommer ikke til at ligge i 
nærhed af SuperBrugsen, men inde i centrum 
af byen. Blomsterbutikken hører under  
SuperBrugsen i Augustenborg.

I vinteren 97-98 oplever vi det første 
røveri i Brugsen for Als og Sundeved.
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Discountbutikker fortsætter deres fremmarch 
i Sønderborg. Netto åbner i det tidligere pakke-
posthus på Østergade, lige overfor Kvickly, 
og Rema 1000 åbner på Nørrekobbel. Rema 
1000 vil holde åbent alle ugens 7 dage.

Også vores butikker begynder at røre på sig 
vedrørende søndagsåbent. Vester Sottrup, 
Nybøl, Skovby og Høruphav begynder også 
med at holde åbent alle ugens 7 dage. For 
Vester Sottrup, Nybøl og Skovby’s vedkom-
mende kan de alle holde sig under omsæt-
ningsgrænsen. SuperBrugsen i Høruphav kan 
gøre det fordi Sydals Kommune har udlagt 
området som turistområde, en beslutning som 
Høruphav kommer til at nyde godt af i flere år. 

I 1998 kommer man igen i gang med 
forhand lingerne om en fornyelse af leje-
kontrakten på Østergade i Sønderborg, 
Kvickly-lejemålet.

I vinterens hjerte påbegyndes en modernise-
ring af LokalBrugsen i Nybøl. Den primære 
opgave er at skaffe flere m2 til salgsareal, det 
skaffes ved at fremrykke facaden. Arbejdet er 
færdigt i slutningen af marts.

DagliBrugsen i Skovby får en modernisering, 
der blandt andet giver Skovby en helt ny 
facade mod P-pladsen. Moderniseringen står 
klar til brug inden turistsæsonen.

Brugsen i Skovby
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Planlægning af modernisering og udbyg- 
ning af SuperBrugsen i Høruphav har været 
undervejs i nogen tid, men i begyndelsen 
af året tager det sin begyndelse. Butikken 
udvides til ca. 1.250 m2, der etableres nye 
produktionslokaler, lager, kontorer og per-
sonalefaciliteter. I alt tilbygges der ca. 900 
m2 og antallet af P-pladser udvides til ca. 95 
pladser. Det indebærer, at det tidligere er- 
hvervede nabohus nedrives, og hele grund-
stykket inddrages. Bestyrelsen godkender 
licitationen, man regner med en byggeperiode 
på ca. et år. Der holdes rejsegilde ultimo 
august, hvor alle kunder er inviteret til at se på 
byggeriet, der kommer ca. 750 mennesker.

Blomsterbutikken i Augustenborg fik kun en 
kort levetid i vores regi. Pr. 1. juli overdrages 
aktiviteten til en af vores medarbejdere, der 
vil drive den videre i privat regi.

De fleste Kvickly-butikker i Danmark starter 
i uge 44 op med økologisk bageri, ligeledes 

i Sønderborg. Det skal vise sig at blive en 
opgave lidt ud over det sædvanlige, der er 
problemer med sortiment og kvalitet, og 
vores kunder er meget kritiske. Det skal vise 
sig på sigt, at tiden ikke er moden til dette 
”eksperiment”.

Tiden med hjemme-PC begynder at vinde  
indpas. I Brugsen for Als og Sundeved tager 
vi også hul på denne udfordring, og det 
besluttes, at en sådan ordning skal være 
gældende for ledergrupperne i butikkerne, 
samt for bestyrelsens forretningsudvalg.

50 uger efter starten på byggeriet i Høruphav 
er man den 4. marts 1999 klar til at slå 
dørene, op til et helt gennemrenoveret og 
moderne superanlæg. Åbningen blev en stor 
succes, og den nye butik blev særdeles godt 
modtaget af vores kunder.

På grund af svigtende helbred fratræder 
uddeler Erik Thomsen sit job i SuperBrugsen 

Tiden med hjemme-PC 
begynder at vinde indpas.
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i Ulkebøl pr. 1. oktober 1999. Erik Thomsen 
fortsætter med administrative ad hoc-opgaver 
i Brugsen for Als og Sundeved, indtil han går 
på efterløn. Som ny uddeler i Ulkebøl ansættes 
Ulrik Plougsbæk, der kommer fra et job som 
uddelerassistent i Høruphav.

Uddeler Ole Høj, Vester Sottrup vender 
tilbage til Høruphav som afløser for Ulrik 
Plougsbæk. Ny uddeler i Vester Sottrup bliver 
Keld Holme, der rekrutteres eksternt.

DagliBrugsen i Vester Sottrup får nye og 
større lagerforhold, ligesom man etablerer 
en ny flaskemodtagelse.

Ca. et år efter indførelsen af økologisk brød 
i Kvickly’s bageri opgiver man det ambitiøse 
projekt. Vores kunder fravælger ganske enkelt 
de alternative produkter.

I årtiet udsendes Danske soldater til 
Kuwait, Verden var i krig med Irak og 
Saddam Hussein, og i 1992 blev Dan-
mark – til alles overraskelse – europa-
mestre i Fodbold. Bill Clinton besøgte 
Danmark, og en sang om Barbie Girl 
kørte i radioen. Internettet var begyndt 
at præge vores liv, og man begyndte 
at få e-mails!! Man talte i mobiltelefon 
og sendte SMS. Den gamle Sovjetunion 
holdt op med at eksistere, krigen på 
Balkan endte, og 2 nye stater Kroatien 
og Slovenien opstod efter Jugoslavien. 
Ord som CO2 begyndte at florere i me-
dierne, og man begyndte at handle over 
nettet. Lady DI døde i et færdselsuheld, 
og så blev Frankrig og England for-
bundet med en ny tunnel, the Channel 
Tunnel.
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2000’erne

I foråret 2000 har Palle Ljungstrøm, der har 
været formand for Brugsen for Als og Sunde-
ved i en årrække, besluttet sig at trække 
sig tilbage. Ny formand bliver Hans Duus, 
Vester Sottrup, næstformand bliver Klaus 
Jørgensen, Høruphav og sekretær bliver 
fortsat Egon Kirkegaard, Ulkebøl.

B
estyrelsen beslutter at afholde et semi-
nar, hvor både bestyrelsesmedlemmer 
og uddelere deltager. Formålet med 

seminaret er at få sat fokus på Brugsen for 
Als og Sundeveds fremtid, der både inde-
holder organisation, forretning og forening. 
Seminaret afholdes på Sandbjerg Slot, som 
bliver det første af en række møder, der ar-
bejder hen mod en handlingsplan: Perspektiv 
2005.

Beslutninger i begyndelsen af 2001 bliver 
starten på en markant periode. Bestyrelsen 
i Brugsen for Als og Sundeved og direktør 
Jacob Kolmos bliver enige om at stoppe sam-
arbejdet, så Jacob Kolmos fratræder den 31. 

januar. Som ny direktør ansættes Thorben  
Nielsen, der har været ansat i foreningen 
gennem en årrække. Først som uddeler i 
Toften og i de følgende mange år som uddeler 
i SuperBrugsen Høruphav. I forbindelse med 
Jacob Kolmos’ fratrædelse ansættes souschef 
Lars Nielsen som varehuschef i Kvickly. 

Næste opgave bliver at ansætte en afløser  
for Thorben Nielsen til Høruphav. Med til-
trædelse den 1. april ansættes Hans Jørgen 
Nissen som uddeler i Høruphav. Hans Jørgen 
Nissen kommer fra et job som uddeler i 
SuperBrugsen Bellinge ved Odense, tidligere 
var han ansat som uddelerassistent i flere af 
vores butikker blandt andet i Høruphav.

I slutningen af februar fratræder uddeler  
N. C. Nielsen jobbet i Kløvermarken, som 
ny uddeler her, ansættes Kim B. Jensen, der 
kommer fra et job som uddeler i Super- 
Brugsen Ålekistevej i Vanløse, men som 
oprindelig kommer fra Broager. Kim B.  
Jensen tiltræder den 1. maj 2001.
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I foråret vedtager bestyrelsen den endelige 
Perspektivplan, der rækker frem mod 2005. 
Overordnet er det en Strategi for Forretnings- 
og Foreningsmæssig virke. En plan, hvor der 
stilles nye mål og krav til Brugsen for Als og 
Sundeved.

DagliBrugsen i Skovby har kørt med egen 
slagtermester. Det bliver efterhånden van-
skeligt at fortsætte med en fornuftig drift, 
hvorfor man overgår til centralpakket kød 
fra Coop. Senere på året overtager Dagli-
Brugsen Postbutikken i Skovby, det er en 
aktivitet, der skal styrke kundestrømmen i 
butikken.

Blomsterbutikken i Kløvercentret er ramt af 
vanskelig drift, hvorfor det også besluttes at 
lukke denne.

Med overtagelse primo oktober 2001 køber 
Brugsen for Als og Sundeved købmands-
butikken (good will) i Vester Sottrup.
 

I SuperBrugsen i Augustenborg bliver der 
etableret ny facade som 1. etape af en større 
modernisering af butikken.

”Miljøsagen” med Sydals Kommune vedr. 
benzinlugt i Høruphav bliver nu endelig 
afsluttet, uden at der bliver ført bevis for, 
at de påståede gener kommer fra Super-
Brugsen’s benzinanlæg.

Alle vores benzinanlæg bliver i løbet af året 
indmeldt i OK/Coop’s Miljøfond.

For at sikre den fremtidige mulighed for 
yderligere P-pladser i Vester Sottrup erhverver 
man et jordareal i forbindelse med Dagli-
Brugsen.

I slutningen af året indfører man bruger-
betaling af bladet Samvirke. Man har i mange 
år udsendt et stort oplag af Samvirke til med-
lemmerne, og i jagten på omkostningstilpas-
ninger beslutter bestyrelsen at de medlem-
mer, der fremover ønsker at modtage bladet, 

Alle vores benzinanlæg bliver 
i løbet af året indmeldt i OK/
Coop’s Miljøfond.
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skal betale kostprisen. En beslutning der 
senere bliver gældende i store dele af landet.

Primo 2002 vedtages det i bestyrelsen at 
foretage en modernisering af Kvickly’s for- 
område. Målet er at skabe et mere dynamisk 
og kundevenligt indgangsområde. Kvick-
Food, der har haft en stor succes i de senere 
år, får en kraftig ansigtsløftning sammen 
med bageriudsalget, der ligeledes har været 
et succesområde i mange år. Denne beslut-
ning betyder, at man må udskyde en ellers 
planlagt 2. etape i Augustenborg til efteråret 
2002. Begge projekter gennemføres, så de 
kan åbne henholdsvis forår 2002 og forår 

2003. 2. etape i SuperBrugsen Augusten-
borg er en udvidelse samtidig med en total 
modernisering af butikken. SuperBrugsen 
i Augustenborg fremstår nu som et nyt og 
indbydende butiksanlæg.

Huslejeaftalen vedr. Østergade 4, Kvickly, 
er nu langt om længe forhandlet på plads. 
Med underskrivelse af den nye aftale mener 
bestyrelsen nu at have ro på denne front i de 
kommende år, det skulle dog ret hurtigt vise 
sig, at sådan forløb det ikke.

I foråret meddeler uddeler Hans Karstensen, at 
han ønsker at stoppe i DagliBrugsen Skovby. 

SuperBrugsen i 
Augustenborg
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Der bliver udarbejdet en model så Hans 
Karstensen fortsætter i et alternativt job i 
Brugsen for Als og Sundeved. Som ny uddel-
er i Skovby ansættes uddelerassistent Henrik 
Kristensen fra Løgumkloster.

Senere på året ønsker uddeler Keld Holme 
at fratræde sit job i Vester Sottrup, også her 
finder man et alternativt job, denne gang i 
Kvickly. Ny uddeler i Vester Sottrup bliver 
Mads Hansen, der kommer fra et job som 
uddelerassistent i Nr. Nebel. På det tidligere 
erhvervede areal i Vester Sottrup etableres 
nu ca. 20 P-pladser.

En kursusrække tager 
sin begyndelse

I løbet af efteråret gennemfører man en 
række kursusdage for ledergrupperne i 
butikkerne, hvor overskriften lyder ”Team – 
Building”. Målet er at sammentømre medar-
bejderne i vores butikker til én virksomhed 
med udbygning af samarbejdet og forståelse 
for hinanden. Sagt på en anden måde, ”at 
skabe en bedre vi-følelse”. Der er 31 med-
arbejdere (ledere), der deltager i kursus-
dagene, og målet er, at de kan viderebringe 
denne følelse til kollegerne i butikkerne. 
Sideløbende med dette gennemføres en 
annoncekampagne, der sætter den enkelte 
medarbejder i fokus, og tydeliggør det hele 
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menneske bag vores medarbejdere. Med- 
arbejdere, der kan andet og mere end blot 
butiksarbejde. Dette projekt bliver man nok 
aldrig færdig med, men vigtigheden af jævn-
ligt at sætte det i fokus, kan der ikke herske 
tvivl om. 

Der sker en ekspansion af konkurrencesit-
uationen i området i 2003. Som nærm-
este nabo til SuperBrugsen i Høruphav 
åbner Rema1000 i foråret. SuperBrugsen i 
Høruphav har hidtil været uden lokal konkur-
rence, men den tid er ophørt med etableringen 
af den nye konkurrent. Det viser sig hurtigt, at 
SuperBrugsen har kræfter til at klare konkur-
rencen, så det måske endda bliver en fordel 
for SuperBrugsen med endnu en butik, der 
kan tiltrække kunder til området.

I 2003 åbner endnu en discountbutik i om-
rådet, nemlig i Augustenborg. Lige overfor 
SuperBrugsen, i en tidligere møbelbutik, åb-
ner Netto. Indenfor et meget snævert areal 
findes der nu Fakta, Netto og SuperBrugsen, 

det viser sig hurtigt, at netop denne blanding 
af butikker er til fordel for SuperBrugsen.

SuperBrugsen i Kløvercentret er en af de 
butikker, der ikke har mulighed for at holde 
åbent om søndagen, derfor forsøger man at 
tænke alternative tanker med åbningstider. 
Man beslutter sig for at prøve med læng-
ere åbningstider på hverdage, nemlig til kl. 
22.00. Samtidig med opstarten besluttes det 
at forsøget skal have en prøvetid på ét år. 
Det skal vise sig, at det måske var at spænde 
buen lige hårdt nok, så efter prøvetiden 
ændrede man åbningstiden så den fremover 
bliver til kl. 20.00.

I det sene forår fratræder varehuschef Lars 
Nielsen sit job i Kvickly. Som ny varehuschef 
ansættes Torben Callesen. Torben Callesen 
kommer fra et lignende job som varehuschef 
i Kvickly Haderslev.

I den før omtalte Perspektivplan 2005 er de 
opstillede mål nu nået, hvorfor man i bestyr-

I det sene forår fratræder vare- 
huschef Lars Nielsen sit job i 
Kvickly. Som ny varehuschef 
ansættes Torben Callesen.
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elsen beslutter at producere en ny plan, der 
rækker frem mod 2008. Hovedpunkterne i 
den nye plan bliver:

• Butiks- og Foreningsstruktur
• Medarbejdertrivsel og – udvikling.

Debatten om bevarelse af ”Den Indre Ring” 
tager igen til i styrke, både i Sønderborg 
Byråd og i Sønderborg Handel. Der er et 
stigende pres på, at der skal ske en udvikling 
af Sønderborg By. Det er alle nok enige om, 
men ikke om hvor udviklingen skal ske. Er 
det udenfor byen eller er det i centrum? Det 
er der ikke enighed om.

I foråret 2004 meddeler Klaus Jørgensen, 
Høruphav at han trækker sig fra bestyrelses- 
arbejdet på grund af hans arbejdssituation. 
Herefter konstituerer bestyrelsen sig:

• Formand Hans Duus, Vester Sottrup
• Næstformand Peter List, Nybøl
• Sekretær Egon Kirkegaard, Ulkebøl

Det lykkedes SuperBrugsen Augustenborg 
at få forhandling af Tips og Lotto primo maj. 
Det er forsøgt flere gange, men nu er det en 
realitet.

Det trækker op til en række større investe-
ringer i den nærmeste tid. En længe ven-
tet renovering af SuperBrugsen i Ulkebøl, 
renovering/modernisering og udbygning af 
Kløvermarken, modernisering af Dagli’- 
Brugsen i Skovby samt en modernisering af 
Kvickly. Det er store mundfulde, men det 
falder helt på plads efter vores strategi, at 
alle butikkerne skal moderniseres, inden der 
opstår en mere markant konkurrence i Søn-
derborgområdet. Moderniseringen af Skovby 
er tilendebragt i oktober måned. I Ulkebøl 
begynder man primo november og starten af 
Kvickly’s modernisering er sat til uge 2 2005.

Gennem det sidste år er debatten fortsat 
om bevarelse af ”Den Indre Ring”, eller det 
modsatte. I efteråret henvender vi os til Søn-
derborg Byråd, hvor vi tydeligt gør rede for 
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vores mening om udviklingen. Vi forsøger at 
tydeliggøre fordelene ved at bevare aktivi-
teterne i centrum og modsat risikoen ved at 
gøre centrum ”tynd”. I samme henvendelse 
opfordrer vi kraftigt til, at der skal arbejdes 
energisk med etablering af et CityCenter.

På et Byrådsmøde den 15. december vedtag-
er byrådet at ophæve ”Den Indre Ring”. Fra 
samme dato lægger vi yderligere kræfter i at 
skabe kontakter, der kan give mulighed for 
etablering af et CityCenter. Det skal senere 
vise, at disse kontakter bliver særdeles frugt-
bare.

DagliBrugsen i Vester Sottrup får sin modernise-
ring i efteråret, hvor blandt andet inventaret 
udskiftes.

Med baggrund i den stadig voksende 
konkurrence fra discountbutikker har en 
gruppe af selvstændige brugsforeninger, 

SuperBrugsen i 
Fynshav

heriblandt Brugsen for Als og Sundeved, 
udtrykt ønske om at få mulighed for at kunne 
eje og drive Fakta-butikker. Der bliver afholdt 
et opklarende møde i oktober måned, hvor 
der bliver redegjort for muligheder og krav 
til brugsforeningerne, for at dette kan gøres 
muligt. Konklusionen på mødet bliver, at der 
ikke er opbakning nok fra de selvstændige 
brugsforeninger, til at der arbejdes videre 
med projektet.

I løbet af efteråret har Brugsen for Als og 
Sundeved taget initiativ til at afholde et 
fællesmøde med kolleger i det Sønderjyske 
om et tættere samarbejde, der kan udvikle 
sig til en egentlig fusion.

I slutningen af 2004 kommer der en hen- 
vendelse fra SuperBrugsen i Fynshav 
vedrørende fusion med Als og Sundeved. 
Dette bliver vedtaget, så fusionen træder i 
kraft pr. 1. januar 2005.
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På bestyrelsesmødet i april 2006 bliver  
resultatet af konstitueringen følgende:
Formand Hans Duus, Vester Sottrup, 
næstformand Aage Nielsen, Høruphav og 
sekretær Egon Kirkegaard, Ulkebøl.

Umiddelbart efter sommerferien vælger uddeler 
Birgit Smidemann i SuperBrugsen Fynshav at 
fratræde sin stilling. Som ny uddeler i Fynshav 
ansættes uddelerassistent Mads Vinther fra 
SuperBrugsen i Høruphav.

Moderniseringen af SuperBrugsen Kløver-
marken har nu taget sin begyndelse. Projek-
tet er rimeligt stort, og derfor opdeles det i 
2 etaper. Første etape drejer sig om bage-
riudsalget, som flyttes ind i butikken, hvor 
målet er at skabe et større impulssalg. Det 
nye bageriudsalg står klar til indvielse den 1. 
december. Midt i ombygningen må Kløver-
marken skifte uddeler, da Kim Jensen vælger 
nye udfordringer. Ny uddeler i SuperBrugsen 

Kløvermarken bliver Ole Høj. Ole Høj, der 
tidligere har været ansat i Brugsen for Als og 
Sundeved, kommer fra jobbet som uddeler 
i SuperBrugsen Kliplev, han tiltræder den 1. 
december.

Historisk set har det været sådan at skulle 
man have et OK–benzinanlæg skulle det 
have beliggenhed ved siden af butikken. 
Udviklingen ser mere ud til, at det væsent- 
ligste er, at anlægget skal være centralt 
placeret, og de trafikale forhold skal være 
let tilgængelige, derfor begynder vi at se 
os om efter alternative beliggenheder. Den 
første mulighed opstår, da vi får mulighed 
for at overtage DK-stationen på Dybbølgade 
i Sønderborg. Brugsen for Als og Sundeved 
overtager anlægget pr. 1. december 2005, 
til anlægget hører der både vaskehal og 
kiosk. Kiosken forpagtes ud til den tidligere 
lejer.
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Straks efter fusionen med SuperBrugsen 
Fynshav overtages en naboejendom, med 
henblik på nedbrydning. Nedbrydningen sker 
i begyndelsen af 2006, og der etableres en 
ny P-plads, der giver ca. 25 nye parkerings- 
muligheder ved SuperBrugsen.

Den tidligere omtalte strid angående om-
kostningsfordelingen i huslejeaftalen 
vedrørende Østergade 4, endte i byretten 
i Sønderborg. Domsafsigelsen faldt ud til 
Brugsen for Als og Sundeved’s fordel, men 
udlejer appellerer til Landsretten. Appelsagen 
i Vestre Landsret i Viborg bliver afholdt i juni 
2007, også Landsretten giver os medhold.

I foråret 2006 bliver vi kontaktet angående 
eventuel overtagelse af Merko- købmand i 
Dybbøl. Man bliver enige med købmanden, 
og overtager butikken pr. 1. oktober 2006.
Efter en uges omlægning åbner en moder-
niseret Dagli’Brugs. Som uddeler i Dybbøl 
ansætter vi vores uddeler i Vester Sottrup 
Mads Hansen. Uddelerassistent Torben Hell i 
SuperBrugsen Augustenborg bliver ny uddel-
er i Vester Sottrup.

DagliBrugsen i Skovby skifter også uddeler 
midt på året. Henrik Kristensen fratræder, og 
som ny uddeler ansættes Kim Johnsen, der 
kommer fra Kvickly Tønder.

Satsningen på de trafikorienterede benzin- 
anlæg tager fart i løbet af året. I takt med 
udbygningen af Center-Øst får vi mulighed 
for etablering af et helt nyt anlæg på parke- 
ringspladsen ved Netto og Aldi. Det bliver et 
ganske enkelt anlæg, som åbnes i november 
måned.

Omkring samme tid opstår muligheden for 
etablering af et OK–servicecenter ved rund-
kørslen i Bro, i nærheden af Augustenborg. 
Det er en investering af en helt anden stør-
relse, da anlægget ud over et fuldt udbygget 
benzinanlæg også rummer en vaskehal og 
grillbar. Dette anlæg åbner i det tidlige forår 
2007.

Sideløbende med disse aktiviteter er 2. etape 
af moderniseringen i SuperBrugsen Kløver-
marken gået i gang. Det bliver en omfat-
tende omgang, hvor der blandt andet bliver 
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OK-benzin anlæg i Center-Øst.

OK-servicecenter Bro ved Augustenborg
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lagt nyt gulv i butikken. I samme forbindelse 
bliver lagerforholdene stærkt forbedret ved 
at inddrage de hidtidige bageriproduktions- 
lokaler. Produktionen bliver flyttet til Kvickly, 
så man her nu både producere til Kvickly og 
Kløvermarken.

Der nærmer sig nu konkrete planer/
muligheder for etablering af et CityCenter 
i centrum af Sønderborg. Planerne er, at 
centret kommer til at rumme ca. 45 butikker, 
og med Kvickly som én af ankerbutikkerne. 
Det er med en stor tilfredshedsfølelse at se 
projektet nu nærmer sig en realitet efter lang 
tids aktiv indsats.

Der bliver også arbejdet med en modernise-
ring af vedtægterne, hvor man blandt meget 
andet beslutter at nedskære antallet af be-
styrelsesmøder, og måske det vigtigste, man 
åbner for muligheden for at hente eksterne 
professionelle bestyrelsesmedlemmer. 

Direktør Thorben Nielsen meddeler bestyr-
elsen, at han ønsker at fratræde sit job med 
udgangen af marts 2007. Efter 37 års ansæt-
telse i Brugsen for Als og Sundeved har han 
valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmarke-
det.

Den 1. april 2007 tiltræder Jens Wind som ny 
direktør. Jens Wind har tidligere været vare-
huschef i Kvickly Haderslev og i Kolding, men 
kommer nu fra et job som driftsrådgiver for 
de selvstændige Kvickly’er i Kvickly-kæden.

Da der ikke forefindes noget bageriudsalg i 
Ulkebøl, beslutter man at etablere et sådan 
udsalg i SuperBrugsen i Ulkebøl. Brødet 
bliver produceret i bageriet i SuperBrugsen 
Høruphav, der i forvejen producerer til  
SuperBrugsen i Fynshav.

LokalBrugsen i Nybøl skifter uddeler ultimo 
august 2007. Peter Rasmussen har bedt om 
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fritagelse for uddelerjobbet, for at fortsætte 
som butiksassistent i samme butik. Bestyr-
elsen finder forslaget udmærket, idet det 
giver mulighed for en god sparring med den 
nye uddeler. Som ny uddeler ansættes Vinni 
Soltau, der hidtil har været ansat som butiks-
assistent i netop LokalBrugsen Nybøl.

Planerne omkring CityCentret er nu så langt 
fremme, at man forventer at kunne begynde 
på det synlige arbejde primo 2009, og der 
forventes en byggetid på ca. 2½ år.

Dansk Supermarked har meddelt, at man vil 
omdanne A-Z Butikken i Center Øst til en 
Bilka. Byggeriet påbegyndes i efteråret 2008, 
og regnes klar til åbning i efteråret 2009.

I foråret 2008 udtræder Egon Kirkegaard, 
Ulkebøl af bestyrelsen, og dermed også 
som sekretær. Som ny sekretær vælges Jan 
Ohlsen, Fynshav.

Der bliver i 2007 og 2008 brugt mange timer 
på planerne omkring City Centeret. Det er 
en stor beslutning for foreningen at være 
med i, da etableringen af centeret kræver, 
at vi kommer til at skulle drive Kvickly på en 
byggeplads i 2 1/2 - 3 år, før hele centeret 
er færdigt. Det er ingen tvivl om, at projek-
tet er det helt rigtige for Kvickly, og en god 
fremtidssikring for Kvickly, men det bliver en 
meget streng periode, at skulle igennem.

Rent kontraktmæssigt er det også en kom-
pliceret sag, at få Kvickly på plads i City 
Centeret. Man skal sælge bageriet og 
p-pladsen ved Kastanie Allé til projektet. Man 
skal reducere i arealet på første sal, og finde 
plads til det andet steds. Der skal laves ny 
lejekontrakt i centeret for Kvickly, og der skal 
laves en aftale som gør, at Kvickly kan drives, 
mens der bygges. Kvickly skal i samme peri-
ode hvor der bygges, modernisere til det nye 
Kvickly koncept.

Dansk Supermarked har meddelt, 
at man vil omdanne A-Z Butikken 
i Center Øst til en Bilka.
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De første planer var, at byggeriet skulle gå 
i gang ultimo 2008, men den verdensom-
spændende finanskrise gør, at projektet 
bliver skubbet. Finanskrisen gør også, at en 
længere periode med opsving nu afløses 
af en større afmatning i forbruget, som 
kan mærkes i hele detailhandlen, og også i 
Brugsen for Als og Sundeved. 

Investor på hele City Centeret, er grundet 
krisen, nu blevet mere forsigtig i forhold til 
opstart af projektet, man ønsker en højere 
udlejningsprocent inden igangsætning, og 
byggeriets forventede opstart udskydes igen 
med ½ år nu til igangsætning august 2009.

Bestyrelsen afholder et strategiseminar i 
marts 2008. På seminaret bliver der arbejdet 
med vision 2012, heri indgår der en del tank-
er omkring byggeriet af City Centeret, og det 
at man samtidig skal møde en ny konkurrent, 
ved at A-Z omdannes til Bilka.

I 2008 etableres der også bageriudsalg i 
DagliBrugsen Vester Sottrup, ligeledes med 
levering fra bageriet i Høruphav. Dagli-
Brugsen Dybbøl, der hidtil har fået brød fra 
en lokal bager, lægges nu også ind under 
leverancerne fra Høruphav. Foreningen 
producerer nu brød 2 steder (i Kvickly og 
Høruphav), men med i alt 7 bageri udsalg.

I foråret 2008 moderniseres Høruphav, 
målet er at bringe butikken op til Super-
Brugsens nye koncept, få en effektivisering 
af forområdet ved at sammenlægge post, 
kiosk og bageriudsalg, at løse træk proble-
mer i butikken med en karrusel-dør, samt at 
fordoble butikkens plads til frugt og grønt. 

I efteråret 2008 går en længe ventet mo- 
dernisering i gang i LokalBrugsen Nybøl. 
Butikken var meget slidt, bestyrelsen skulle 
vælge mellem en afvikling af butikken, eller 
en opgradering af butikken til Dagli’Brugs. 
Det sidste bliver valgt, men det gør, at en 

Investor på hele City Centeret, er grundet 
krisen, nu blevet mere forsigtig i forhold til 
opstart af projektet...
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udvidelse bliver nødvendig, for at kunne have 
DagliBrugsens sortiment der. Ganske få dage 
før jul 2008 slår DagliBrugsen Nybøl dørene 
op med en ”ny” og lys butik. 

Dansk Supermarkeds planer om at omdanne 
A-Z til Bilka bliver godkendt i kommunen 
primo 2008. Man får dog ikke lov til at lave 
et samlet varehus, men må lave 2 separate 
butikker, en med food og en med nonfood. 
Allerede medio 2008 er man i gang med 
projektet, som skal stå færdig til efteråret 
2009. Planerne fremrykkes nogle gange, så 
Bilka kommer at åbne 22. juni 2009.

Primo 2009 har uddeleren i Fynshav Mads 
Vinther fået job på Fyn i en stor selvstæn-
dig SuperBrugs i Nr. Åby. Som ny uddeler i 
Fynshav er Mads Hansen fra DagliBrugsen 
Dybbøl blevet ansat. Ny uddeler i Dybbøl 
er Mette Bak Olesen, som hidtil har været 
souschef i SuperBrugsen Høruphav. Uddeler 
i Høruphav, Hans Jørgen Nissen, opsiger sit 

job til 1. september 2009, for at tiltræde som 
logistikchef hos firmaet Helsam i Ragebøl. 
Som afløser for Hans Jørgen ansættes Ole 
Høj, som kommer fra jobbet som uddeler i 
Kløvermarken. Uddelerjobbet i Kløvermarken 
bliver besat af Palle Petersen, som kommer 
fra et job som souschef i SuperBrugsen  
Augustenborg.

Der blev opstartet et program for service. 
Service er en af de ting vi kan differentiere os 
på, og alle ved, når vi går ud af en butik, om 
man i denne butik havde fokus på en god 
kundeservice, og man følte sig godt tilpas 
som kunde. Det har vi besluttet, at vi vil være 
de bedste til.

Udviklingen i konkurrencesituation er altid i 
fokus. I 2009 indførte Føtex et nyt discount-
program på 1000 varer. I lang tid har man 
kørt et tilsvarende discountprogram i Kvickly, 
men grundet Føtex ændringerne har man nu 
også lavet tilpasninger i SuperBrugsen. 
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I ugerne 40 og 41 fejrer BALS sit 40-års 
jubilæum. Jubilæet er meget målrettet mod 
kunderne. Der er lavet meget markante 
tilbud og brugt megen markedsføring på at 
få det ud. Ud over gode tilbud er der også 
mange konkurrencer for kunderne. Desuden 
blev der udarbejdet et jubilæumsskrift som 
udleveres til medarbejdere og lokaludvalg, 
og til de kunder som har interesse deri.

Afslutningen af en omfattende modernise-
ring af samtlige OK-anlæg blev færdiggjort 
i efteråret. Denne modernisering har varet 
flere år og alle vores anlæg står nu opdateret 
til det sidste OK-koncept.

2009 blev året med de fleste konkurser 
nogen sinde. I alt 5710 virksomheder måtte 
lukke – heraf knapt 500 i detailhandelen, hvor 
omsætningen faldt 4,5 pct. Inden for daglig-
varehandelen var der knapt 50 konkurser – 
primært selvstændige købmænd.   
Dog i 2009 har Coop Danmark vundet ter-
ræn på det danske dagligvaremarked. Men 
Dansk Supermarked er fortsat størst. Således 
har Dansk Supermarked 28,1 pct. af det 
totale dagligvaremarked i Danmark, mens 
Coops kæder har 25,9 pct. Kvickly havde 
størst fremgang i 2009, nemlig en vækst 
i markedsandel på 1,2 til nu 7,3 pct. Størst 
markedsandel har dog Netto med 12,4 pct.  

Bestyrelse og direktør 
2009.
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Da dette årti var ovre, havde man oplevet 
verdenshistoriens hidtil vigtigste breaking 
news, idet verden var blevet vidne til, det 
som i første omgang lignede en flyulyk-
ke, men som senere viste sig at være en 
terrorhandling på USA, de to Tvillingetårne 
som udgjorde the World Trade Center, på 
Pentagon i Washington D.C. og i Shanks-
ville i Pennsylvania. Der skete lignende 
terrorhand linger på Bali, i Istanbul, i Madrid, 
i Beslan og London. Herhjemme kom ter-
rorismen også til udtryk da en tegning af en 
vred Muhammed blev offentliggjort. Verden 
blev også opmærksom på et nyt ord – tsu-
nami – da denne kæmpe bølge dræbte ca. 
230.000 mennesker i landene omkring Det 
Indiske Ocean.

Det var også årtiet, hvor vi oplevede en af 
de største finanskriser i verden, flere banker, 
både nationale og internationale gik konkurs 
og den amerikanske økonomi gik totalt i stå. 
Ved slutningen af årtiet fik Amerika sin første 
sorte præsident.

af markedet. På andenpladsen kommer  
SuperBest med 11,1 og dernæst følger Super- 
Brugsen med 10,2 i markedsandel. Andre, 
der tog markedsandele i 2009, var Fakta og 
SuperBrugsen, der hver især øgede deres 
markedsandel med 0,6. Rema 1000 tog 0,5 
pct. ekstra i markedsandel, mens Lidl øgede 
sin andel med 0,4. Størst tilbagegang oplevede 
Bilka, der reducerede sin andel af markedet 
med 0,6. Irma gik 0,4 tilbage, mens Aldi og 
SuperBest fik deres andele beskåret med 0,2. 
Netto gik 0,1 pct. tilbage i markedsandel.

I de sidste fem år er salget af økologiske 
varer næsten fordoblet. Omsætningen satte 
rekord i 2008, og omsætningen i 2009 ser 
ud til at holde niveauet fra 2008. Selv om 
økologiske varer typisk er 30-50 pct. dyrere  
end konventionelle varer, er prisen på 
økologi mindre følsom, sådan at forstå, at 
når den enkelte forbruger først har valgt at 
handle økologisk, skal der meget til, inden 
man beslutter sig for at vende tilbage til de 
almindelige produkter.
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2010’erne

2010 var et år som vil blive husket for  
branden i Høruphav, beslutningen om at 
lukke Kvickly midlertidigt, samt at vi fik 
Guderup Brugsforening med i Foreningen.

D
en fagre nye verden holdt sit indtog ved 
udgangen af januar i Foreningen, idet 
alle lønsedler blev elektroniske.

Året startede også med et nyt fordelsprogram, 
for medlemmerne, kaldet Coop Plus, hvor 
man optjener point ud fra hvor meget man 
køber, som man så kan købe varer for på 
”Plus Torvet” på nettet. Systemet er opbygget 
således, at jo mere loyal en kunde man er jo 
flere point.

Ligeledes behandlede bestyrelsen forslag til 
vedtægtsændringer, som skulle vedtages på 
repræsentantskabsmøde i marts. Årsagen 
til disse ændringer var, at man bedre kunne 
håndtere det nye bonuspoint system. Ud 
over dette var de væsentligste ændringer, 
at personer nu kan optages fra de er 15 år. 
Der ville ikke blive opkrævet gebyr længere, 
men alle nye medlemmer skal indbetale 
200 kr. som andelskapital, når de indmelder 
sig, penge som de får retur ved udmeldelse. 

Repræsentantskabsmøderne blev ændret 
således, at der nu kun skulle afholdes et 
møde om året, men flere kunne holdes. 
Sluttelig skulle man være 18 år for at kunne 
vælges til et lokaludvalg og medarbejderne 
kunne ikke vælges.

Så havde man været i gang med en ny tilret-
ning af butikken i Høruphav. Grøntafdelingen 
var blevet lavet lidt mere kompakt, der bliver 
lidt mere plads og samling af tørvarerne. 
Lys over køl og frost bliver hævet op, og der 
bliver foretaget en justering af nonfood mm. 

Butikken var nu klar til den store påskehandel. 
Men sådan skulle det ikke være. For fredag 
den 2. april kl. ca. 22:00 bliver Superbrugsen 
Høruphav hærget af en storbrand. Branden 
startede i bageriet, og bredte sig til selve 
butikken, hvor alt blev ødelagt. Det var kun 
ydervæggene som stod tilbage af den gamle 
butik. Delikatessen og slagter afdelingen 
var røgskadet. Alle varerne i butikken og 
slagterafdelingen blev kasseret og smidt i en 
container og bortskaffet.

Man fik dog hurtigt ryddet op og fik en op-
bygning sat i gang. Efter mange udfordringer 
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blev Superbrugsen igen åbnet den 1. juli med 
et helt nyt og meget funktionelt bageri. Disse 
nye kapacitetsmuligheder betød også, at al 
produktion ud af huset til Foreningen var nu 
samlet i Høruphav. Dog skulle Kvickly frem-
over producere til sig selv. 

Fra den 15. marts bliver Ulrik Plougsbæk 
(uddeler i Ulkebøl) ny uddeler i SuperBrugsen 
Augustenborg. Ny uddeler i Ulkebøl bliver 
Kim Davidsen, som var souschef i samme 
butik.

Chresten Hell (uddeler Augustenborg) med-
delte ønske om at gå på efterløn til den 10. 
juli. Chresten havde den højeste anciennitet i 
Foreningen, nemlig 47 år.

Den 1. november flyttede Andelskassen, som 
vi havde udlejet lokaler til i Høruphav, over 

på den anden side af gaden. Muligheden 
for at udvide bageriet til et topmoderne 
og rationelt bageri opstod med 137 m2. 
Udvidelsen blev primært til konditori, og 
pakke funktion til varer som skal ud af huset. 
Ligeledes fik bagerne toilet, kontor og 
frokoststue.  

I efteråret raser benzinkrigen i Sønderborg 
området og Haahr åbner sin tank ved Bilka. 
Hen over efteråret bliver den økonomiske 
situation forbedret og man forventer at kom-
me i gang med processen vedrørende City 
Centeret igen. I uge 41, efter mange over-
vejelser i forretningsudvalget og beslutning 
i bestyrelsen, kommer meldingen, at man 
vil lukke Kvickly under opbygningen af City 
Centeret. Dette var et chok for mange med-
arbejdere, som nu skulle finde nyt arbejde 
eller placeres andre steder i Foreningen. 

Branden i SuperBrugsen 
Høruphav, 02 april 2010.
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Men man vurderede, at de kommende bygge-
aktiviteter ville blive for omfattende til at kunne 
holde Kvickly åbent, idet byggeperioden anto-
ges til at ville vare 2 ½ år.

Grundet lukningen af Kvickly under bygge-
perioden overtager Foreningen forpagtningen 
af Cafe´en på Sønderborghus per 1. februar  
2011 og omdøber den til Spisestedet Sønder -
borghus.

Sidst på året kommer SuperBrugsen Guderup 
med et ønske om at fusionere med Brugsen 
for Als og Sundeved. Dette for at ruste sig til 
fremtiden og da Superbrugsen står og mang- 
ler en uddeler indstiller Bals Mads Hansen 
fra SuperBrugsen i Fynshav til ny uddeler i 
Guderup, allerede fra 1. januar 2011. 

Borgen, City Center, 
oktober 2010

Samtidig oplyses at SuperBrugsen Fynshav, 
grundet ovenstående, skal have ny uddeler 
pr. 1. januar, og her bliver det Karsten Hansen 
som tiltræder jobbet.

2011 vil være et år som for Brugsforeningen 
for Als og Sundeved vil gå over i historien. 
En lukning af vores største forretning Kvickly, 
var en begivenhed som vakte opsigt over det 
ganske land. Lukningen af Kvickly vakte stor 
opsigt, da det ikke var set før i brugsfore- 
ningens historie, at en selvstændig forening 
havde modet til at lukke så stor en enhed i 2 
½ år. Men indimellem er man nødsaget til at 
tage vovede beslutninger for, at komme et 
stort skridt fremad i kampen om kunderne. 
Kvickly lukkede endeligt den 30. januar kl. 
15.00 og selve afviklingen af Kvickly gik 
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over al forventning. Alle varerne blev solgt, 
inventar og maskiner blev enten solgt, eller 
anvendt til opgradering i Foreningens andre 
forretninger. Selve afviklingen af personale-
staben fra Kvickly, blev man fra mange sider 
også anerkendt for. 

På samme tid åbnede Spisestedet Sønder-
borghus Der var en pæn omsætning allerede 
den første dag. Samtidig med starten på 
ned rivningen af Kvickly blev nye kontorer 
taget i brug på den nye adresse: Jernbane-
gade 14, 2. sal., og 2 nye blomsterafdelinger 
startede op i Høruphav og Kløvermarken. 

I forbindelse med afviklingen af Kvickly 
besluttede Lilian Lauritzen at gå på efterløn 
til juli. Lillian nåede at afvikle 45-års jubilæum 
og blev i denne forbindelse indstillet til Den 
Kongelige Belønningsmedalje.

I februar stod det nye store bageri i Høruphav 
klar. Bageriet var blevet udvidet med 140 m2,  
og er nu et af de mest moderne i Coop 
med et effektivt flow fra råvarer til færdige 
produkter. Bageriet har en stor fryserums-
kapacitet, så der kan leveres frosne bageri-
produkter til modtagerbutikkerne, som så 
selv færdigbager. Dette ”Frost koncept” 
bliver leveret til Guderup, Gråsten og Super-
Brugsen Padborg, og det er en produktion 
som passer godt ind til den øvrige produk-
tion, da det kun skal leveres en gang om 
ugen, og ikke skal bages og være færdig 

om morgenen, som til Foreningens andre 
butikker. 

Opgaven med at integrere SuperBrugsen 
Guderup i foreningen gik gnidningsløs. På 
en ekstraordinær generalforsamling afviklet 
i marts i Guderup stemmer 76 for en fusion, 
1 imod. 

En modernisering af DagliBrugsen Skovby  
og SuperBrugsen Augustenborg blev igang-
sat. Det blev en meget flot butik i Skovby. 
Alle varer blev flyttet rundt, nyt inventar 
blev etableret, gulvet blev renoveret, nye 
kameraer blev monteret, køl og frost blev 
opgraderet, nye kassesluser, nyt lys og malet 
i lyse farve over det hele. Moderniseringen 
af Augustenborg var færdig omkring 1 maj. 
Hele butikken blev omstillet. Der er lavet en 
flot blomsterafdeling med en del inventar og 
effekter fra genbrugsbutikker. Der er også 
etableret et bageriudsalg, som er genbrug 
fra Kvickly, og sluttelig blev der ændret i 
åbnings tiderne. 

Først i juni 2011 var man var klar til at tage 
det første spadestik til Citycenteret Borgen. 
Der var mødt ca. 140 personer frem da borg-
mester Åse Nygaard tog det første spadestik. 
Der blev holdt taler af Åse Nygaard og Asger 
Enggaard og formanden for Sønderborg 
handel. Bygherren forventer at tidsplanen 
overholdes, hvilket betyder, at man forventer, 
at Kvickly kan åbnes uge 39, 2013. 
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Moderniseringen af Vester Sottrup var færdig 
ved udgangen af august. Vi har fået nyt køl 
og frost, nymalet og dekoration samt nye 
kassesluser og nyt tag på sidste side.  
Vi begyndte at få større og større mængder 
kød fra Hilton. Når man har mindre kød at 
skære, skal der færre medarbejdere til. Derfor 
lukkede slagter afdelingerne i Augusten borg 
og Ulkebøl.

Det kød som ikke kan fås færdigpakket fra 
Hilton skæres fremover i Høruphav, herefter 
pakkes det som på Hilton, i en kontrolleret 
atmosfære. Det giver en bedre holdbarhed 
på kødet, og forbedret udseende. Da vi i 
Høruphav har større mulighed for et bredt 
sortiment, vil kunderne ikke opleve en 
indskrænkning af sortimentet, men vi har 
måske mulighed for at præsentere nye  
varianter.

Konkurrencen indenfor detailhandelen var 
stadig aktuel hen over året. Der var stadig 
stigende og øget pres fra grænsehandelen 
og discountbutikkerne, og man så frem til 
kommende ændringer i lukkeloven, som ville 
påvirke butiksstrukturen. Kort sagt, der var 
øget pres på indtjeningen.

Arbejdet med at opføre ”Borgen” går rigtig 
godt, selv om man kom lidt bagefter med 
at banke spuns (jernplader) ned i jorden, så 
har ”vinteren” indtil nu været rigtig godt for 
byggeriet.

Luftfoto Borgen City Center, 
november 2011
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Uddeleren i Kløvermarken fratrådte sit job 
sidst i november. Årsagen til fratrædelse var, 
at driftsresultatet i Kløvermarken ikke var 
tilfredsstillende. Torben Callesen overtog 
butikken indtil den nye uddeler Peter Klavsen 
tiltrådte den 1. marts 2012 

Der blev opsat elektroniske hyldeforkanter 
i Høruphav, erfaringerne herfra er positive, 
ligeledes er der truffet beslutning om at eta-
blere elektroniske hyldeforkanter i Guderup 
og Kløvermarken som etableres april 2012. 
Derefter besluttes udrulnings plan for 
Foreningens øvrige butikker.

”Philipsborg” aftalen.

For Brugsen for Als og Sundeved skulle 2012 
betragtes som et  ”driftår” med fokus på triv-
sel, uddannelse og opfølgning. Dette betød 
blandt andet at uddelere fra Dagli´Brugsen 
deltog i et seminar om deres rolle som 
lokalt omdrejningspunkt. Man talte om den 
såkaldte ”borgmesterrolle”, der handler om 
at styrke butikkernes lokale position gennem 
mobilisering af lokaludvalget, flere aktiviteter 
og endnu større lokal synlighed, som mod-
træk til storbutikkerne.

Bestyrelsen var også på ”skolebænken”. 
Opgaven var at komme en proces igennem, 
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hvor bestyrelsen selv kom med input til, 
hvordan foreningen og bestyrelsen kunne 
udvikle sig i fremtiden.  Der blev lagt stor 
fokus på at kortlægge de enkeltes lokalud-
valgs kompetencer. 

Konkurrencen indenfor detailhandlen var 
stadig stigende. Man oplevede et øget pres 
fra grænsehandlen, som specielt ramte det 
Sønderjyske område, og fra discountbutik-
ker, hvor den økonomiske krise var med-
virkende til, at forbrugerne efterspørger flere 
discount varer. En undersøgelse af markeds-
andele på landsplan viste, at DagliBrugsen 
var gået tilbage med 0,1%, SuperBrugsen 
med 0,2%, Kvickly med 0,3%, hvorimod dis-
count var gået fremad med 2,9%.

Den 01. marts blev Peter Klavsen ny uddeler 
i SuperBrugsen Kløvermarken. Peter kom 
fra en stilling som souschef i SuperBrugsen 
Brørup.

Der kom nye vedtægtsændringer for sup-
pleanter. For at udvide og eventuelt forbed-
re lokalkredsens arbejde og kontinuitet, 
lægges der op til at kunne inddrage en 
ekstra suppleant i lokalområdet. Ligeledes 

ændres valgperioden for suppleanter fra 2 
til 1 år.

I forbindelse med lukningen af Kvickly blev 
der også foretaget en medlemssanering, 
hvilke betød at ca. 4000 medlemmer træk-
kes ud. Grundlag for dette var brugen af 
medlemskortet. 

Forsikringssagen med Codan og branden i 
Høruphav blev endelig afsluttet. Man fik det 
beløb som vi havde opgjort. Selvom det har 
været en lang og sej proces, er Bals tilfreds 
med afslutningen. Branden løb op i en om-
kostning på over 30 millioner.

Den nye lukkelov trådte i kraft per 1. oktober, 
som stort set betød, at der ingen lukkelov 
var tilbage og butikkerne kunne gøre som de 
ville. Omsætningen har efter ændringen af 
lukkeloven, udviklet sig meget i den nega-
tive retning. Omsætningsændringen skyldes 
primært, at vores konkurrenter har udvidet 
deres åbningstider betragteligt, hvor Bals 
ikke har kunnet udvide mere. Den ændrede 
lukkelov påvirkede vores butiksstruktur, sam-
tidig med at den satte såvel omsætning som 
avance under pres. 
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Forandringer var derfor en nødvendighed og 
en konstant tilpasning til de udfordringer på 
driften var påkrævet. Da det over en årrække 
havde været en kamp for at få positiv drift i 
enkelte butikker, blev det derfor nødvendigt 
at konvertere SuperBrugserne i Ulkebøl og 
Fynshav til Dagli’Brugser. Det var også en 
udvikling, der kunne ses over hele Danmark, 
hvor butikker af konkurrencemæssige hen-
syn omdannes fra SuperBrugs til Dagli’Brugs.

Ultimo oktober var der rejsegilde på Bor-
gen, hvor ca. 400 personer var mødt op, 
håndværkere og indbudte gæster. Der var 
taler af Borgmesteren, Arkitekten bag pro-
jektet og Asger Enggaard. Efterfølgende var 
hele centeret åbent, så man frit kunne gå 
rundt og se på de 45.000 m2. Der var også 
lykkedes at forhandle en aftale på plads, så 
postfunktionen i Sønderborg by flytter over i 
Borgen, under Kvickly, når der åbnes til oktober 
næste år. Det sidste posthus i Sønderjylland 
lukker dermed.

Der er nu installeret elektroniske hylde-
forkanter i alle Foreningens butikker. Med 
stor tilfredshed konstateres, at prisfejl nu er 
reduceret til et minimalt niveau. Det har  

givet større kundetilfredshed og har fjernet 
et dagligt irritationsmoment. Det var en  
investering som løb op i over 6 millioner.

Ny vaskehal på vej i Center Øst: Bals har nu 
købt et grundstykke i Center Øst. Vi har boet 
på lejet grund med vores OK benzin anlæg 
indtil nu. På den måde bliver vi ejer af grund-
en, hvor vores tank ligger. Hvor Tulip ligger 
og bag ved Tulip, skal den nye vaskehal ligge. 

Ny vaskehal Center Øst.

62 JUBILÆUMSSKRIFT BRUGSEN FOR ALS OG SUNDEVED



Det bliver en vaskehal magen til den i Bro. 
Byggeriet går i gang, når den værste vinter er 
ovre, og man forventer åbning til juni næste år.

For Brugsen for Als og Sundeved blev 2013 
et ”driftår” som nok vil gå over i historien 
som et meget travlt og begivenhedsrigt år, 
med tilpasninger til udviklingen i samfundet, 
focus på vores energiforbrug i butikkerne, 
og åbningen af Kvickly igen. Der er afsluttet 
og igangsat nogle af de største investeringer, 
der nogensinde er foretaget indenfor Als 
og Sundeved. Med etableringen af Kvickly, 
opbygning af nyt varelager, omlægningen 
af Kløvermarken til en Fakta, slagterafdeling 
i Augustenborg og ny vaskehal i Center 
Øst, blev der med disse tiltag investeret det 
største beløb nogensinde. Hen over året 
skulle Brugsen for Als og Sundeved betale 
regninger for omkring 40 millioner kroner.

Dette i en hverdag hvor konkurrencen i 
dagligvarehandlen aldrig har været større. 
Både Coop og konkurrenterne har åbnet 
mange nye butikker i løbet af året. Alene 
Coop har åbnet 45 nye butikker og varehuse. 
Blandt dem to Fakta-butikker syd for den 
dansk-tyske grænse.

Ud over et stort antal nye butikker er der 
efter lukkelovens ophør kommet mange flere 
åbne timer pr. butik. Endelig har der aldrig 
tidligere været så mange varer, der sælges 
på tilbud, som nu. Det presser avancen - og 
især i de små butikker. Mindre butikker hos 
Coop og hos konkurrenterne har været nødt 
til at lukke. 

Dette betød også at Daglig’Brugserne  
generelt har investeret i historisk høje pris-
sænkninger på X-tra varer. Ca. 230 vare-
numre blev nedsat så samtlige X-tra varer 
matcher 1:1 med SuperBrugsen og Kvickly.

Hen over året blev der skiftet en del ud på  
diverse Uddelerposter. Kim Davidsen, uddeler 
i Dagli’Brugsen Ulkebøl, fratrådte jobbet som 
uddeler den 31. januar grundet manglende 
forventninger til omsætning og resultater. 
Ny uddeler i Dagli’Brugsen Ulkebøl blev Ulrik 
Plougsbæk, som kom fra Augusten borg.  
Ulrik havde dog tidligere været uddeler i 
Ulkebøl. Ny uddeler i Augustenborg per 1. 
februar blev Anker Meier som kom fra et 
konsulentjob i Brugen for Als og Sundeved 
og et mange årigt job som salgschef i Coop 
for Dagli’Brugsen. 

Alene Coop har åbnet 45 nye 
butikker og varehuse. 
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Per 1. juni ansattes en ny uddeler til Dagli’- 
Brugsen i Fynshav, Søren Hansen. Søren kom 
fra et uddelerjob på Fyn. Den nuværende 
uddeler i Fynshav, Karsten Hansen vil tiltræde 
i et kombineret job som salgschef og som 
souschef per 1. august i Kvickly. Salgschef- 
jobbet bestod i at indkøbe partivarer til alle 
butikker i foreningen, til meget fordelagtige 
priser.

I løbet af året gennemførtes en uddannelse 
af Direktøren og uddelergruppen i ledelses-
grundlag. 
 

Solceller, SuperBrugsen Høruphav.

Midt på sommeren kunne man åbne den ny 
bil vaskehal i Center øst. Den dag åbningen 
blev markeret var der bilvask til 1 Kr. Der var 
godt gang i den, hvilket resulterede i, at der 
var kø hele dagen.

Så blev der installeret et stort solcelleanlæg 
på taget af SuperBrugsen i Høruphav, idet 
vi her har et meget stort strømforbrug pga. 
vores bageri. Det bliver et 50 KW anlæg, altså 
ca. 10 gange så stort, som dem, der placeres 
på et parcelhus.  Anlægget blev installeret i 
samarbejde med OK og Danfoss.
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Åbningen af Kvickly i Borgen skete den 1. 
oktober kl. 8.00. På dette tidspunkt stod der 
allerede mange kunder og ville ind, og det 
hele blev igangsat da Borgermester Aase 
Nygaard klippede den røde snor.

Som tidligere omtalt har det over en række 
år været en udfordring at få positiv drift i 
Kløvermarken, derfor besluttede bestyrelsen 
først på året at ændre SuperBrugsen til et 
Fakta koncept. Denne konvertering kunne 
gennemføres, idet COOP har gjort det muligt 
for de selvstændige foreninger at drive Fakta 

Sønderborgs borgmester 
Aase Nyegaard klipper 
snoren den 01. oktober til 
Borgen

Kvickly medarbejderstab ved 
åbningen, den 01. oktober.
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på franchise aftaler. Udsigterne for Super-
Brugsen var ikke gode, idet beregninger 
viste, at over en periode på de næste 4 år vil 
vi have et underskud på ca. 3. mio. kr.
Dermed bliver Brugsen for Als og Sundeved 
den første selvstændige brugsforening, der 
driver deres egen Fakta. Ændringen foregik 
i oktober og Kurt Asmann fik jobbet som 
butikschef. Kurt havde 12 års erfaring som 
discount leder. Da man nu var i gang med at 
konvertere, blev en tiltrængt renovering af 
hele centret udført.

Der var stor fokus på energiforbruget i de 
enkelte butikker. Høruphav kom på DR´s 
hjemmeside med følgende: ”Et almindeligt 
dansk supermarked bruger rigtigt meget 
energi på at sikre, at fødevarer er opbevaret 

ved den rette temperatur. Normalt udledes 
varmen fra et køleanlæg direkte ud i den blå 
luft, men det kan undgås, hvis køle anlægget 
anvender CO2 som kølemiddel.  
Et CO2-køleanlæg er nemlig perfekt til at 
lave kulde og varme samtidigt”. 
Sidst på året fik Dagli’Brugsen Fynshav et 
diplom fra Projekt Zero, for at butikken sparer 
på energien. 

Der var fokus i de forskellige foreninger med 
diverse Coop tiltag. Blandt andet var 86 børn 
fra indskolingen i Fynshav oppe på dupperne 
da Sebastian Klein kom forbi med arrange-
mentet ”Smør din madpakke med Sebastian” 
den 07. november. Sebastian Klein smurte 
madpakker og snakkede sundhed med 
børnene.

SuperBrugsen Kløvermarken til Fakta koncept.
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Ligeledes kørte et tema med diætisten Anne 
W. Ravn fra tv-serien By på Skrump. Mad-
glæde, fællesskab og køkkenoplevelser var 
på skoleskemaet i en del hjemkundskabs-
lokalet i diverse skoler på Als. 

Da året var omme stod Brugsen for Als og 
Sundeved med et moderne butiksnet. Som 
tidligere nævnt har Augustenborg åbnet 
slagterafdelingen igen. I DagliBrugsen Sottrup 
var der skiftet kød-køler, lige som Bageren 
i SuperBrugsen Høruphav havde fået ny lyn 
fryser. Bageriet i Høruphav var nu så stort, at 
det skulle godkendes som engros-virksom-
hed ved levnedsmiddelkontrollen.

Brugsen for Als og Sundeved havde nu både 
Kvickly, SuperBrugser, Dagli’Brugser, Fakta 

og OK tanke. Man skulle stadig tænke på, 
at man var i det 6. år med økonomisk krise, 
som havde vidtrækkende konsekvenser for 
dagligvarebutikkerne. Kunderne vælger de 
billigste varer og de billigste butikker. Det 
betød, at flere går i discountbutikker end 
nogensinde før, og vores kunder vælger de 
billigste varianter. 

Selvom konkurrencen truer og fremtiden 
bliver vanskelig, så tager man udfordring-
erne op efterhånden som de kommer, idet 
der jævnligt foretages tilpasninger, blandt 
andet med en omstilling til Koncept15 for 
SuperBrugserne. Strategien var fuld fokus på 
omkostninger og driften, og i denne forbind-
else blev der udarbejdet handlingsplaner for 
hver butik.
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De fleste af butikkerne i Foreningen er 
Dagli’ Brugser. Siden 1995 har Dagli’Brugsen 
haft en fordel i forhold til de store butikker, 
idet man måtte holde åbent om søndagen. 
Det havde man udnyttet med en stor og 
vigtig omsætning som resultat. I 2013 blev 
den sidste rest af lukkeloven fjernet, og det 
er gået som man advarede politikerne imod. 
Alle de store supermarkeder, varehuse og de 
fleste centre holder nu åbent alle søndage. 
Det rammer Dagli’Brugsen på omsætning 
og indtjening. Opgaven var derfor at sikre 
Dagli’ Brugsen som kæde med samme 
markedsandel og samme omsætning som 
nu. Derfor planlægges der også en opgra-
dering Foreningens Dagli’Brugser.

I 2014 kunne der spores en vis optimisme i 
samfundet efter finanskrisens start. Teorien 
efter 7 magre år, kommer der 7 fede år, var 
måske at sætte forventningerne for høje, idet 
man var klar over, at fordums tider nok var 
svære at komme tilbage til, da disse var skruet 
vel op på et usædvanligt højt niveau.

Denne tese var måske i begyndelsen af året 
ikke helt så troværdig, taget i betragtning 
af de artikler, der havde været vedrørende 

lukning af diverse dagligvarebutikker som 
Brugser, Fakta og Irma. Men de nævnte 
butikker var ganske enkelt ikke rentable nok 
til at blive videreført. Det der skete, var en 
rutinemæssig tilpasning af hele butiksnettet.  
Der er 1.200 butikker ud over hele Danmark, 
og det sker, at en butik ender i en konkur-
rencesituation eller er i en by, hvor der ikke 
længere er grundlag for at drive en sund 
butik, og så lukker man den.     

For Bals var Kvickly dog kommet godt fra 
start i det nye shopping-center Borgen, og 
ligeledes er den nye Fakta i Kløvercenteret 
kommet godt ud af det første hele driftsår 
og lever helt op til forventningerne. Der var 
ligeledes fuld fokus på driften i alle butikker. 

Til forårets repræsentantskabsmøde blev 
Lone Damm fra Brugsen i Guderup valgt 
til ny næstformand til erstatning for Aage 
Nielsen, hvilket betød at Forretningsudvalget 
bestod af formand Hans Duus, næstformand 
Lone Damm og sekretær Jan Ohlsen.  
Bestyrelsen havde i løbet af foråret vedtaget 
nogle tilpasninger af vedtægtsændringerne.
SAP blev indført på HR siden. Det vil sige alt 
med personale og lønninger. 
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Danfoss bruger nu SuperBrugsen Høruphav 
som det gode eksempel på god energi 
optimering. Der var i fællesskab brugt rigtig 
mange timer på at hjælpe både med varme-
genvinding, solceller og det sidste nye, med 
salg af overskudsvarme til Sønderborg fjern-
varme.

Alle butikker bliver af kunderne bedømt i en 
NPS (kundetilfredshed) score. Her kommer 
kunderne med deres bedømmelse af butik-
ken i en talskala fra 1 til 10 og kunderne skal 
også skrive skriftlige kommentarer. Dagli’-
Brugsen i Skovby blev af kunderne kåret 
til region Syddanmarks bedste, Danmarks 

SuperBrugsen Høruphav.

næstbedste Dagli’Brugs og Danmarks 3. 
bedste butik, blandt alle kæder i Coop  
(1.200 butikker).

2015 var et år, hvor privatøkonomien havde 
gode vilkår for de fleste i Danmark. Real-
lønsfremgang, stigende beskæftigelse og 
lave renter betød, at mange oplevede at 
have flere penge mellem hænderne end året 
før. I den lokale presse kunne også læses 
at discountbutikker rydder op og udvider i 
intens kamp. Dette betyder, at de danske for-
brugere kan ende med at blive de helt store 
vindere i den intensive kamp om kunderne, 
der foregår på det danske discountmarked.
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I maj måned køber man grunden på hjørnet 
af Augustenborglandevej og Agtoftsvej i 
Ulkebøl med henblik på at bygge en ny Fakta 
butik. Når den ny Fakta åbner, lukker man 
Dagli’Brugsen i Ulkebøl. 

Både SuperBrugsen Høruphav og Augusten-
borg blev opdateret til koncept 2015, hvilket 
betød at alle køl og frost møbler blev skiftet 
til CO2, og der blev foretaget ændringer og 
tilpasninger i butikken. Desuden fortsatte 
Kvickly den gode udvikling fra 2014, og 
bidrager nu positivt til likviditeten. 

Udviklingen i salg af brændstof og vask 
har en positiv udvikling i liter og vask, men 
i kroner er omsætningen faldet, grundet 
prisnedsættelsen på brændstof.

Sidst i juni stoppede vores aftale med Sønder-
borghus. Dette betød så, at Mogens Humlum 
gik på pension per 1. juli efter 31 år som 
køkkenchef. Først Kvicklys bistro og senest i 
Spisestedet på Sønderborghus. En begiven-
hed, der prægede forsiden på Jyske med 

titlen: Køkkenchefen forlader sit komfur.
Pr. 1. september blev Per Beierholm ansat 
som ny Uddeler i Augustenborg efter Anker 
Meier.

Direktør Jens Wind valgte at søge nye udfor-
dringer som driftschef for de selvstændige 
Kvickly varehuse. Det medførte, at vi skulle 
ansætte en ny direktør. Valget faldt på Lars G. 
Andersen, som kom fra et job som regions- 
chef i Kvickly. Lars kom med en bred bag- 
grund fra forskellige jobs i brugsbevægelsen. 

Med ansættelse af en ny direktør skiftede 
man også strategi. Hvor der før var stærk 
fokus på økonomien, ændres strategien til en 
mere langsigtet, med tiltag både internt og 
eksternt, med andre ord udvide forretningen. 
Økonomien er og vil stadig være vigtig for 
os, idet den giver os handlefrihed. Men hvor 
der før primært var fokus på forbedringer og 
optimeringer mm., vil man nu kikke bredere 
og åbne op for nye muligheder. Dette var 
især under hensyntagen til vores geografiske 
placering, idet tankegangen er, at jo flere 
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ben vi har at stå på, jo bedre sikrer vi vores 
overlevelse og forretning. 

I denne forbindelse var der stor opmærksom-
hed på efterårets NPS-score, idet man gerne 
ville forbedre denne. NPS-scoren siger noget 
om servicen overfor vores kunder – den 
foregående var ikke prangende - og denne 
skulle løftes til et væsentligt højere niveau. 
Derfor blev der lagt stor vægt på at få op-
arbejdet en sund og stærk kultur blandt alle 
medarbejderne i Foreningen. Alle uddelere 
fra Dagli’Brugserne blev sendt på version 2 
af ”borgmesteruddannelsen”. Et kursus som 
handler om at tage del i og medansvar for ud-
viklingen i lokalområdet, ved at gøre Brugsen 
til en form for ”forsamlingshus”, hvor der sker 
en del aktiviteter og hvor man involverer sig 
som butik/uddeler i ”livet” i byen. Hensigten 
med involveringen er selvfølgelig, at kunderne 
bakker op om deres Dagli’Brugs og derved 
sikrer dens overlevelse i lokalområdet. 

Unikke oplevelser skal redde vores Brugs-
forening. Dette var ordlyden under dette 

års repræsentantskabsmøde, for nu var der 
ingen tvivl om at detailhandlen var under 
pres. Kikkede man op sås tomme butikker, 
manglende kunder og nye konkurrenter. 
Markedet udviklede sig hele tiden - truslen 
fra Tyskland har været der i et stykke tid  
- men lige nu var udfordringen, at selvom 
andelen af danskere, som køber dagligvarer 
på nettet stagnerer, så køber onlinekunderne 
til gengæld flere dagligvarer, og de handler 
hyppigere, viser nye undersøgelser. 

Der var en tendens til at vores kunder søgte 
mere til nærhed, lokalt tilhørsforhold og sunde, 
lokalt producerede varer, og derfor handlede 
det nu om at skabe unikke oplevelser i vores 
Brugsforening. Kunderne der handler i vores 
butikker, skulle gerne have en oplevelse, der 
gør, at de kommer igen, så det skal vi også 
være i stand til at give dem i vores Brugs-
forening. Og med denne udfordring gik man 
ind 150-års jubilæet for den første leve dygtige 
andelsbaserede dagligvarebutik, der åbnede 
i Thisted. 

...gøre Brugsen til en form 
for ”forsamlingshus”
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2016 blev et meget travlt og begivenhedsrigt 
år, hvor der blev arbejdet med en ny strategi, 
hele Foreningen blev analyseret og endevendt. 
Vi har kikket på hvorledes Foreningen vil blive 
betragtet både internt såvel som eksternt, 
med et perspektiv på såvel et som ti år. 
Dette blev fulgt op af en udviklingsanalyse 
med base i ”kendetegn ved vores virksomhed”. 
Resultatet af dette arbejde blev et strategi-
hus med 4 forskellige spor og en ny vision 
– ”Vi er sammen om bedre mad til gavn for 
kunden og miljøet”. Grupper be-stående af 
Bestyrelses- såvel som Foreningsressourcer 
arbejdede hen over året med at definere  
forretningsplaner, og der blev også frem-
stillet et nyt Foreningslogo.

Coop’s 150-års jubilæum blev fejret med 
afvikling af en Food Festival i september i  
Augustenborg Hallerne. Her præsenterede  
22 lokale fødevareproducenter og 5 »semi«- 
lokale avlere deres produkter overfor 3.300 
besøgende i to dage. Samtidig havde Bals 
selv 5 stande: Kvickly- og SuperBrugsens 
slagter havde hver deres stand, og der udover 
var delikatessen, bagerne og blomster af-
delingen repræsenteret. Med denne Food 
Festival fik man for alvor skudt vores kom-
mende satsning på lokale varer i gang, og 
samtidig fejret Coop’s 150-års jubilæum med 
paneldiskussion vedrørende fødevarer og 
Coop’s 150 års jubilæumsfilm.

Vores visioner…. Strategihus

Vores visioner...
STRATEGIHUS

I Strategi 2020 fokuserer vi 
på fire hovedområder, der 
markerer, hvordan vi arbejder 
frem mod målet. 
De fire områder er Service, 
CSR (Corporate Social  
Responsibility), HR (Human 
Ressource) og Innovation:

VISION
Vi er sammen om bedre 

mad til gavn for kunden og miljøet.

FORRETNINGER

SERVICE
· Oplevelser
· Action
· Træning

CSR
· Personale
· Miljø
· Økonomi

HR
· Uddannelse
· Kompetencer
· Kultur

INNOVATION
· Nysgerrig
· Begå fejl
· Balsgården

KULTUR OG VÆRDIER
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Food Festival 2016.

food
festival

Denne strategi, hvor Brugsen for Als og Sundeved ønsker en stærkere fokus på 
lokale fødevareproducenter, skal både ses i relation til at vi ønsker at 
differentiere os fra konkurrenterne i Als og Sundeved-området, men også at give 
vores medlemmer og kunder en unik oplevelse ved at handle i vores butikker. 
Vores samarbejde med lokale leverandører har fået en god start. Nu handler det 
om at føre det videre og gøre lokale varer til et aktiv for vores medlemsbutikker i 
lokalsamfundet. Dette har blandt andet udmøntet sig i, at vi har implementeret 2 
meter hyldefag inkl. en køler i 9 af vores medlemsbutikker ud af Foreningens i 
alt 11 butikker. 

Der blev desuden startet en kraftig investeringsstrategi op, idet der blev alt i alt 
investeret 35,8 mio. De tre 3 Dagli’Brugser i V. Sottrup, Fynshav og Nybøl blev 
alle opgraderet til Fremtidens Dagli’Brugs, hvilket betød en omfattende 
renovering og tilpasning af bygninger og maskiner, især køl og frost.  
Derudover fik SuperBrugsen Augustenborg en stor overhaling og har nu status af 
Koncept15-butik. Der blev også brugt penge til at ombygge OK Plus anlægget i 
Dybbølgade, og sidst men ikke mindst blev der opført en ny Fakta i Ulkebøl med 
indvielse den 10. november. Kurt Assmann blev ny butikschef.  Denne butik 
skulle afløse Dagli’Brugsen i Ulkebøl.  

Fakta Ulkebøl 

! !
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meter hyldefag inkl. en køler i 9 af vores medlemsbutikker ud af Foreningens i 
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Der blev desuden startet en kraftig investeringsstrategi op, idet der blev alt i alt 
investeret 35,8 mio. De tre 3 Dagli’Brugser i V. Sottrup, Fynshav og Nybøl blev 
alle opgraderet til Fremtidens Dagli’Brugs, hvilket betød en omfattende 
renovering og tilpasning af bygninger og maskiner, især køl og frost.  
Derudover fik SuperBrugsen Augustenborg en stor overhaling og har nu status af 
Koncept15-butik. Der blev også brugt penge til at ombygge OK Plus anlægget i 
Dybbølgade, og sidst men ikke mindst blev der opført en ny Fakta i Ulkebøl med 
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Fakta Ulkebøl 
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Denne strategi, hvor Brugsen for Als og 
Sundeved ønsker en stærkere fokus på lokale 
fødevareproducenter, skal både ses i relation 
til at vi ønsker at differentiere os fra konkur-
renterne i Als og Sundeved-området, men 
også at give vores medlemmer og kunder en 
unik oplevelse ved at handle i vores butikker. 
Vores samarbejde med lokale leverandører 
har fået en god start. Nu handler det om at 
føre det videre og gøre lokale varer til et aktiv 
for vores medlemsbutikker i lokalsamfundet. 
Dette har blandt andet udmøntet sig i, at vi 
har implementeret 2 meter hyldefag inkl. 
en køler i 9 af vores medlemsbutikker ud af 
Foreningens i alt 11 butikker.

Der blev desuden startet en kraftig invester-
ingsstrategi op, idet der alt i alt blev in-

Fakta Ulkebøl.

vesteret 35,8 mio. De tre 3 Dagli’Brugser i V. 
Sottrup, Fynshav og Nybøl blev alle opgrad-
eret til Fremtidens Dagli’Brugs, hvilket betød 
en omfattende renovering og tilpasning af 
bygninger og maskiner, især køl og frost. 

Derudover fik SuperBrugsen Augustenborg 
en stor overhaling og har nu status af Kon-
cept15-butik. Der blev også brugt penge på 
at ombygge OK Plus anlægget i Dybbølgade, 
og sidst men ikke mindst blev der opført 
en ny Fakta i Ulkebøl med indvielse den 10. 
november. Kurt Assmann blev ny butikschef.  
Denne butik skulle afløse Dagli’Brugsen i 
Ulkebøl.

Der blev yderligere brugt penge på at købe 
et stykke jord i Bro på 5.500 kvm til hoved-
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sageligt detailformål, men også for at lukke 
for eventuelle andre detailhandelsbutikker, 
en grund i Ragebøl til bygning af OK tank 
anlæg, plus vaskehal. Blomsterafdelingen i 
Guderup blev ombygget og der blev og  
etableret BIP og Betal i Kvickly. 

Der blev også etableret et Foreningskontor i 
Kløvercentret. Dette var nødvendigt idet man 
trængte til at få ryddet op i diverse systemer 
og rutiner. Kontoret blev bemandet med 
en Driftschef, en Salg/Marketing Chef og 
en Personalechef. Kontoret blev yderligere 
bemandet med 2 kontorassistenter. 

I forbindelse med ProjectZero projektet i 
Sønderborg Kommune blev der i december 
afviklet diplomoverrækkelse til de nye ZERO- 

butikker. Her fik SuperBrugsen Høruphav et 
guld diplom for at leve op til visionen om at 
blive CO2-neural inden 2029. Som tak for 
arbejdsindsatsen i 2016 startede året med en 
Foreningsfest i SFS Hallen, hvor både Perso-
nalet såvel som Repræsentantskabet deltog. 

”I dag er Brugsen for Als og Sundeved Dan-
marks absolutte største selvstændige brugs-
forening med i alt 13 butikker, 13 tankanlæg 
og 5 vaskehaller i Alssund området. Vi har 
passeret den ½ milliard i omsætning, vi har 
ca. 447 medarbejdere og vi kan bryste os 
af at have næsten 18.000 medlemmer. Det 
ved vi forpligter, og derfor har vi et godt og 
bæredygtigt udgangspunkt, hvor vi prioriterer 
lokale, friske fødevarer og løbende optimerer 
og indretter vores butikker, så vi belaster 

vi har ca. 447 medarbejdere 
og vi kan bryste os af at have 
næsten 18.000 medlemmer.
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miljøet og klimaet mindst muligt”. Dette var 
indgangen til årets repræsentantskabsmøde 
i 2017.

Året blev igen præget af kraftig vækst, store 
investeringer og et højt aktivitetsniveau. 
Den primære opgave i 2017 var stor fokus 
på driften, især på de butikker hvori der var 
foretaget en renovering. Der blev udarbejdet 
handleplaner for hver butik i Foreningen. 
Handleplaner med stor fokus på image af 
butikken, fokus på hele tiden at have en 
salgs klar butik og fokus på trivsel – APV.

Vi startede året med at fusionere med Nord-
borg Brugsforening, der omfatter Kvickly 
Nordborg og Fakta Havnbjerg plus diverse 
lejemål pr. 1. januar 2017. Til at få integreret 
Brugsforeningerne i Bals blev Frank Lund 
ansat pr. 1 maj som ny Varehuschef som 
erstatning for Jan M. Pedersen, der overgik 
til Forretningen som Projektleder.

Der blev investeret for ca. 25,4 mio. i 2017, 
hvor de største poster var ombygningen, 
udvidelsen og nye køl/frost elementer i 
Skovby, et nyt OK anlæg i Ragebøl, som 
officielt blev åbnet i januar 2018. Af yderlig-
ere investeringer kan nævnes ca. 2,2 mio. 
til Energi 2020, og en mindre ombygning af 
Kvickly Nordborg og dennes vaskehal. Fakta 
Kløvermarken og Fakta Havnbjerg blev om-
stillet til det nye F16 koncept. I forbindelse 
med at Fakta Kløvermarken åbnede efter en 

renovering til det nye F16 koncept, kunne 
centret samtidig fejre sit 50-års jubilæum.

Strategiarbejdet med Strategi 2020 fort-
satte. Foreningen har haft 472 medarbejdere 
igennem et introforløb, hvor de er blevet 
præsenteret for Foreningens nye personale-
håndbog.

Både Forretningen og Foreningen er vel-
informeret om vores strategihus, som med 
udgangspunkt i vores kultur, værdier og 
bæredygtighed, hviler på 4 søjler indehold-
ende SERVICE, CSR, HR og INNOVATION, og 
som munder ud i vores vision ”sammen om 
bedre mad til gavn for kunden og miljøet”.

Dette strategihus er vores basis både for 
Forretningen såvel som Foreningen, og alle, 
lige fra flaskedrengen over Butikschefen til 
Direktøren såvel som Repræsentantskabet 
arbejder eller har arbejdet med dette hus 
igennem året. Ambitionen er nemlig, at vi 
ville lave en strategi for hele Foreningen 
med fokus på kunderne, medlemmerne og 
medarbejderne.

Den 31. maj blev en ny forening stiftet under 
Brugsen for Als og Sundeved. Foreningen 
hedder Brugsens Venner og har til formål 
at fastholde nutiden for eftertiden. Brugs-
ens venner er blandt andet tænkt som en 
støtteforening til Bals ved kulturelle arrange-
menter.
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Fakta Havnbjerg.

Kvickly Nordborg.
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Til juni kom der en ny butikschef i Fakta 
Ulkebøl. I stedet for Kurt Assmann ansættes 
Annette Lyst Hansen. Annette kom fra et job 
son butikschef i Fakta Aabenraa.

Så havde vi for andet år i træk succes med 
Food Festival i Augustenborg Hallerne. Fra 
vi slog dørene op, fi k lokale, samt eksterne 
udstillere travlt med at række smagsprøver 
– på hovedsagelig lokale varer – over disken. 
Da weekenden var omme, havde vi haft 
3.670 igennem tælleapparaterne mod 3.290 
året før. En kanon weekend, hvor vi fi k sat 
fokus på vores strategi om at lokale varer er 
kvalitet, ægthed og smag, og at vi vil give 
vores kunder/medlemmer en unik oplevelse.

Food Festival 2017.
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Bals deltog desuden på en stand på Bolig og 
Livsstilmessen i Augustenborg i anledning af 
de første 10 år med ProjectZero. Her kunne 
Bals informere om vores bidrag til Project-
Zero visionen. Foreningens diplomer blev 

udstillet og dokumenterede at vi følger Coop 
Energi 2020 strategien, med blandt andet 
fokus på LED konvertering, energimålere til 
energistyring (EMS), CTS-opgradering og 
ensretning, overvågning via AK centralen.

Bals og ProjectZero diplomer.
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Det blev desuden nødvendigt at udvide 
lagerkapaciteten idet omfanget af mængden 
af partivarer – gode tilbud – tog til. I denne 
forbindelse har man nu lejet os ind i Fakta’s 
tidligere bygninger i Augustenborg. Dels for, 
at vi mangler lager/plads til mængden af 
parti varer, men også set i relation til, at vi vil 
få erfaring i at drive et distributionscenter. 

Strategien med konstant fokus på kundernes 
forventninger og behov blev honoreret. 
NPS-scoren som hidtil havde ligget under 
20, viste nu en samlet Foreningsscore på 53. 

For regnskabsåret 2017 blev der også for 
første gang i Bals historie afleveret et CSR-
regnskab. Da ”Corporate Social Responsi-
bility” er et af de bærende elementer i Bals 
strategi, er det nu også naturligt for os 
efterfølgende at have fokus på arbejdet med 
at integrere miljømæssige og sociale hensyn 
i vores forret ningsaktiviteter. Derfor blev der 
i årsrapporten lagt fokus på Bals samlede 
energi forbrug, der blev omtalt opsættelsen 
af ”miljøskraldespande”, såvel som mad-
spild og kontrol af datomærkninger. Under 
HR-delen blev blandt andet samarbejdet 
med Jobcentret i Sønderborg Kommune 
nævnt og at 15 af egne medarbejdere havde 
været på et Demens-kursus.

Der har været stor fokus på den driftsmæs-
sige side af Forretningen i 2018. Dagligvare-

branchen er presset, markedet i bedste fald 
stagnerende, men BALS har holdt fokus og 
skabte et resultat på butiksvarer med indeks 
102,7. Der blev yderligere investeret for i alt 
13,7 mio. på driften. Det betød også, at vi 
nåede vores mål i henhold til investerings- 
planen. Vi afsluttede Energi 2020 projektet, 
det nye OK Ragebøl viste sin berettigelse 
og OK-anlæggene i Guderup og Høruphav, 
såvel som Dybbølgade fik et ordentlig løft. 
Kvickly Nordborg blev færdig med deres 
totale renovering uge 32.

Desuden vandt Fakta Kløvermarken titlen 
”Årets butik i distriktet”, og Fakta Ulkebøl 
vandt titlen ”Højeste omsætningsindeks 
i 2018 i Syd”. Skovby og Nybøl nåede en 
milepæl med henholdsvis en omsætning  
på over 20 mio. og 10 mio. kr.

Med hensyn til personale rokeringer skete 
der en del. Hansjørgen Boe Bonde bliver ny 
uddeler i SuperBrugsen Guderup pr. 2. januar, 
han kom fra et uddelerjob i DagliBrugsen 
Lindved.

Jens Iversen blev ansat som varehuschef i 
Kvickly Nordborg pr. 1. juni, og Mads Hansen 
kom tilbage til Dybbøl pr. 1. juli. 

Torben Callesen fratræder som Varehuschef 
pr. 21. august i Kvickly Sønderborg og bliver 
i første omgang erstattet af Karsten Hansen. 
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Pr. 1. oktober ansættes Lars Skovhus som ny 
varehuschef i Kvickly Sønderborg.   

Torben Hell, uddeler Dagli’Brugsen Sottrup, 
ønskede nye udfordringer, og startede som 
souschef i Fakta Ulkebøl den 1. september 
2018, hvilket betød at en ny uddeler blev 
ansat i V. Sottrup, Morten Schmidt pr. 1. 
september.

Et foreningskontor blev etableret i Kløver-
centeret, hvilket betød en opdeling af de 
stadig stigende arbejdsopgaver. Butikkerne 

bliver stadig ledet og drevet af de respektive 
uddelere, men nye funktioner som økonomi, 
ledet af Jan Toft, salg, indkøb og drift ledet 
af Karsen Hansen og HR-funktion ledet af 
Birgitte Jørgensen kom fuldt op at køre. 

Der kom for alvor gang i Bals Engros på 
Kettingvej i Augustenborg, hvilket betyder at 
mange af de restpartier og tilbudsvarer der 
før blev leveret til Kvickly Sønderborg, lander 
nu i Bals Engros. Der blev sat stor fokus på 
en opgradering af stordriftsfordelene ved at 
købe stort ind.

Blomsterindkøb i Bals Engros, Kettingvej, Augustenborg.
!

Der kom også fuld fokus på miljøet, idet Bals var den første danske virksomhed 
der for alvor indfører indkøbsposer lavet af bioplast (plast der er lavet af 
sukkerrør). Dette er en klimavenlig indkøbspose, som kan bruges igen og igen. 
Dette blev selvfølgelig massivt markedsført, og som start og for at tilgodese 
vores medlemmer, starter man med at give alle vores medlemmer en pose. 

Desuden stoppede man med at udskrive boner fra mandag den 11. juni 2018 i 
Bals, dog ikke Fakta, da deres system ikke kan håndtere det. Årsagen var at 
Foreningen udskriver 678 km bon hvert år og forventer at spare 630 km, da der 
stadig udskrives dankort boner. 

!77
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Der kom også fuld fokus på miljøet, idet Bals 
var den første danske virksomhed der for 
alvor indfører indkøbsposer lavet af bioplast 
(plast der er lavet af sukkerrør). Dette er en 
klimavenlig indkøbspose, som kan bruges 
igen og igen. Dette blev selvfølgelig massivt 
markedsført, og som start og for at tilgodese 
vores medlemmer, startede man med at give 
alle vores medlemmer en pose.

Desuden stoppede man med at udskrive 
boner fra mandag den 11. juni 2018 i Bals, 
dog ikke Fakta, da deres system ikke kan 
håndtere det. Årsagen var, at Foreningen 
udskriver 678 km bon hvert år og forventer 
at spare 630 km, da der stadig udskrives 
dankort boner.

Som et led i strategien med at fl ytte annoncer 
fra den trykte til den digitale verden og for 
at blive klogere på markedsføring, blev der 
afviklet kurser på SMS, Coop App, Facebook 
osv.

Et nyt koncept så dagens lys sidst på året, 
idet Coop lancerede et koncept hvor man 
kan bestille sine dagligvarer via hjemmesi-
den.  Varerne leveres direkte til døren eller til 
afhentning hos ”Tina’s Konditori” i Bro. Dette 
udleveringssted blev valgt, da det ligger ved 
en af de mest trafi kerede rundkørsler på 
Als med ca. 17.000 biler i døgnet. Ligeledes 
kører ca. 80 % af trafi kken fra Danfoss og 
Linak denne vej.

Bon

Total....X
XX,XXOXOOX.......

.......
XXX,XX

XOOO......
......

.....X
XX,XX

XOXXO......
......

....X
XX,XX

82 JUBILÆUMSSKRIFT BRUGSEN FOR ALS OG SUNDEVED



Ved indgangen til jubilæumsåret er Brugsen 
for Als og Sundeved Danmarks absolutte 
største selvstændige brugsforening med 13 
butikker i Sønderborg og Omegn og næsten 
18.500 medlemmer.

Med den kommende modernisering og om-
bygning af Dybbøl i 2019 – nyt køl & frost, 
re novering af indgangsparti såvel som lager og 
en udvidelse af P-pladsen – står Bals i dag med 
et fuldt opgraderet butiksnet og er fuldt rustet 
til at imødekomme kommende udfordringer.

Brugsen for Als og Sundeved ligger i et 
dynamisk område i en særdeles innovativ og 
fremsynet kommune, hvor klimavenlige og 
miljørigtige løsninger står højt på agendaen. 

Ambitionen om, at Sønderborg-området se-
nest i 2029 er et CO2 neutralt vækstområde, 
giver Foreningen fuld opbakning til. Vi har en 
grøn tankegang og arbejder derfor konstant 
på at reducere energiforbruget. Naturligvis 
investerer vi også løbende i forbedringer 
inden for blandt andet affaldshåndtering og 
madspild. 

Da nu Brugsen for Als og Sundeved har den 
geografiske placering som den har, og vores 
strategi er baseret på at være lokalt forank-
ret, har vi også en ansvarlighed i de lokale 
områder og skal dermed være med til at give 
tilbage til det lokale samfund. Mottoet, ”hvis 
Du vil have din lokale butik i morgen, så brug 
den i dag” kan ikke siges mere nøjagtig. 
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Man kan også sige det på en anden måde, hvis 
borgerne lokalt handler i butikken, kan den 
sagtens klare sig, men hvis borgerne stemmer 
med fødderne og kører til den nærmeste stor-
by og handler, klarer den sig ikke.

I mange af vores lokationer er Brugsen i dag 
en livsnerve ligesom skolen, kirken og hallen. 
Den lokale Brugs skaber arbejdspladser, den 
skaber økonomisk udvikling lokalt, den sikrer 
”liv” i byen, den skaber ”liv” til lokale aktivi-
teter og den giver ”liv” gennem sponsorater 
til lokale foreninger.

Det forpligter på alle måder og områder, 
men vi har heldigvis et godt og bæredyg-

tigt udgangspunkt. Vi prioriterer altid lokale, 
friske fødevarer, og løbende optimerer og 
ind retter butikkerne til at præsentere pro-
dukter under hensyntagen til at kvalitet, 
ægthed og smag er i højsædet, og at miljøet 
og klimaet belastes mindst muligt. 

Ved at satse på lokale producenter og lokale 
varer er vi sammen med vores kunder om 
bedre mad til gavn for miljøet. På denne 
måde ønsker vi at differentiere os fra 
konkurrenterne i Als og Sundeved-området 
og give vores medlemmer og kunder en 
unik oplevelse ved at handle i vores butik-
ker og dermed skabe den største værdi for 
medlemmerne. 

I mange af vores lokationer er 
Brugsen i dag en livsnerve...
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Vi har stort fokus på miljøet og arbejder mål-
rettet på at gøre vores butikker så miljøvenlige 
som overhovedet muligt. Vi har blandt andet 
foretaget en større investering på belysnings- 
området, hvor vi har optimeret LED-belys- 
ningen i alle vores 13 butikker. Derudover har 
vi energimålere på alle vores køle/frostanlæg, 
belysningsdel samt klimaanlæg og har indgået 
aftale med EnergiData om, at de følger vores 
forbrug tæt med øje for konstant optimering. 
Det nyeste tiltag, vi har introduceret sammen 
med EnergiData, er montering af CTS-styr-
ingssystem, hvor EnergiData kan fjernstyre 
belysning m.m. og på den måde holde energi-
forbruget nede – et tiltag, vi ser meget frem 
til, bliver implementeret. I 10 af vores 13 butik-

ker genanvender vi al den varme, vi producerer. 
Planen er, at de tre resterende butikker kobles 
på i nær fremtid. Desuden genanvender vi vores 
affald. I dag genanvender vi 88 % og har en 
målsætning om at nå op på 95 %.

Alle vores vaskehaller er svanemærkede, 
hvilket betyder, at bilvasken kun bruger ca. 
30 liter, mens en almindelig bilvask kan bruge 
op til 150 liter pr. vask. Samtidig fungerer vaske-
hallerne som biologiske rensningsanlæg, der 
renser og genbruger vandet. Vi anvender 
kun særligt miljøvenlige vaskemidler under 
vasken, og det spildevand, der bliver til overs, 
er derfor langt renere end spildevandet fra 
traditionelle vaskehaller.

!

Vi har stort fokus på miljøet og arbejder målrettet på at gøre vores butikker så 
miljøvenlige som overhovedet muligt. Vi har blandt andet foretaget en større 
investering på belysningsområdet, hvor vi har optimeret LED-belysningen i alle 
vores 13 butikker. Derudover har vi energimålere på alle vores køle/ frostanlæg, 
belysningsdel samt klimaanlæg og har indgået aftale med EnergiData om, at de 
følger vores forbrug tæt med øje for konstant optimering. Det nyeste tiltag, vi har 
introduceret sammen med EnergiData, er montering af CTS-styringssystem, hvor 
EnergiData kan fjernstyre belysning m.m. og på den måde holde energiforbruget 
nede – et tiltag, vi ser meget frem til, bliver implementeret. I 10 af vores 13 
butikker genanvender vi al den varme, vi producerer. Planen er, at de tre 
resterende butikker kobles på i nær fremtid. Desuden genanvender vi vores 
affald. I dag genanvender vi 88 % og har en målsætning om at nå op på 95 %. 
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Kompetente, engagerede medarbejdere  
har altid været forudsætningen for de po-
sitive resultater og vil også i fremtiden have 
afgørende indflydelse på vores evne til at 
opfylde kundernes ønsker og behov. Men 
fundamentet for vores fremtidige succes 
er også en fælles forståelse for, hvem vi er, 
hvad vi står for, og hvor vi er på vej hen. 

Derfor fokuserer vi på uddannelse og på at 
udvikle alle medarbejderes kompetencer. 
Vi træner de individuelle styrker og danner 
velfungerende team/hold, hvor alle har den 
rigtige plads på holdet. Vi har en flad organ-
isation, der er præget af en positiv, åben og 
levende kultur. Derfor vil vi gerne gå et skridt 
videre og indføre co-creation – på dansk kan 
man kalde det samskabelse. Co-creation er  
et relativt nyt begreb, der betyder, at alle  
medarbejdere bidrager selvstændigt og 
kreativt til opfyldelsen af den overordnede 
strategi. 

Og vi har brug for alles engagement, kompe-
tencer og passion, når der skal findes løs-
ninger, der skaber merværdi for kunderne. 
Det gælder alle medarbejdergrupper, lige 
fra førsteårseleven til lederen. Alle kan være 
medskabere og bidrage med gode ideer, så 
vi hele tiden bevæger os fremad og udvikler 
nye produkter, services og forretnings-
områder.

Vi vil ligeledes i vores markedsføring fortælle 
den gode historie om varerne, og vi vil også 
dokumentere, at der er miljømæssige gevin-
ster ved at købe lokale varer. Desuden skal 
vores markedsføring indeholde en historie 
om producenten og produktet.

Brugsen for Als & Sundeved er dermed en 
stor forretning som hele tiden forsøger at op-
fylde vores kunders ønsker ved at tage ansvar 
for forretningen.  Hermed være sagt, at med-
lemmernes ejerskab af Coop skal betyde øget 

Vi har en flad organisation, der 
er præget af en positiv, åben 
og levende kultur.
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konkurrenceevne for vores butikker. Derfor 
skal bestyrelsen være bedst muligt klædt på til 
at tage ansvar for deres butik og være et unikt 
bindeled mellem butikken og medlemmerne.

Vi skal prøve at tiltrække flere medlemsvalgte. 
Vi har rammerne, men det skal være lysten 
der driver værket. Tænkende på Bals, vi har 
styr på vedtægter og opgavebeskrivelser, men 
vi skal huske at sikre, at de enkelte lokalud-
valg griber nye muligheder ved at øge kom-
petencerne lokalt, til at gå hånd i hånd med 
den enkelte butiks strategi.

I vores valg af aktiviteter skal vi gå målrettet 
efter at skabe denne sammenhæng mellem 
medlemmernes og deres butik – og mellem 
butikkens dagligvarer og vores ansvarlighed. 
Udviklingen lokalt skal stilles skarpt på ind-
tjening og det gode købmandskab, som 
skal være omdrejningspunktet for de øvrige 
aktiviteter.

Vi skal derhen, at ved at give en god kunde- 
oplevelse, skal vi gøre vores kunder mere 
trofaste og loyale. Vi skal fokusere på at give 
vores kunder en god oplevelse, når de hand-
ler i vores butikker. Vi skal gøre det så attrak-
tivt at være medlem og medejer af Coop, at 
vi til stadighed har flere og flere kunder, som 
ønsker et tættere tilhørsforhold til os. Dette 
kan blandt andet gøres ved at samarbejde 
med de lokale avlere, og vi skal tilpasse os, så 
den enkelte butik har mulighed for at sam-
mensætte et lokalt udvalg af varer, der passer 
til lokalområdets kunder.

Vores vigtigste opgave for den enkelte butik 
er, hvordan mødet med kunden sker, kort 
sagt, vi skal tilpasse os i relation til hvorledes 
kundens løbende behov ændrer sig. Hvordan 
handler de? Hvad efterspørger de?

!

Vi skal prøve at tiltrække flere medlemsvalgte.  Vi har rammerne, men det skal 
være lysten der driver værket.  Tænkende på Bals, vi har styr på vedtægter og 
opgavebeskrivelser, men vi skal huske at sikre, at de enkelte lokaludvalg griber 
nye muligheder ved at øge kompetencerne lokalt til at gå hånd i hånd med den 
enkelte butiks strategi.   

I vores valg af aktiviteter skal vi gå målrettet efter at skabe denne sammenhæng 
mellem medlemmernes og deres butik – og mellem butikkens dagligvarer og 
vores ansvarlighed. Udviklingen lokalt skal stilles skarpt på indtjening og det 
gode købmandskab som skal være omdrejningspunktet for de øvrige aktiviteter. 

Vi skal derhen, at ved at give en god kundeoplevelse skal vi gøre vores kunder 
mere trofaste og loyale. Vi skal fokusere på at give vores kunder en god 
oplevelse, når de handler i vores butikker. Vi skal gøre det så attraktivt at være 
medlem og medejer af Coop, at vi til stadighed har flere og flere kunder, som 
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Oversigter



Butik I dag Periode Bemærkninger

Brugsen Alsgade 1969 - 1990 Sønderborg Brugsforening

Brugsen Kløvermarken Fakta 1969 > 2013 Sønderborg Brugsforening, Fakta fra 
2013.

Brugsen Toften på 
Porsgrundsgade

1969 - 1989 Sønderborg Brugsforening

Kvickly Sønderborg Kvickly 1969 > Det var Sønderborg Brugsforening, der 
drev Kvickly, da både øverste forretnings- 
mæssige ledelse, bestyrelsens formand 
og næstformand var samme personer i 
såvel Brugsen som Kvickly. 
Kvickly Sønderborg er nu placeret i det 
nye indkøbscenter ”Borgen”.

Brugsen Ulkebøl Fakta 1969 > 2016 Fakta fra 2016

Brugsen Augustenborg SuperBrugsen 1969 >

Brugsen Ertebjerg 1969 - 1990

Brugsen Høruphav SuperBrugsen 1969 > Nyt supermarked åbner i 1970.

Brugsen Kirkehørup 1969 - 1970

Brugsen Vester Sottrup Dagli’Brugsen 1969 >

Brugsen Nybøl Dagli’Brugsen 1969 >

Brugsen Nørager 1973 - 1988

Brugsen Skovby Dagli’Brugsen 1981 >

Sarup Brugsforening 1982 - 1984

Brugsen Fynshav Dagli’Brugsen 2005 >

Brugsen Guderup SuperBrugsen 2011 >

Kvickly Nordborg Kvickly 2017 >

Fakta Havnbjerg Fakta 2017 >

Foreningsoversigt Brugsen for Als og Sundeved:
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Oversigt over nuværende butikker i Brugsen for Als og 
Sundeved:

Butik Adresse By By

Kvickly Borgen Østergade 4 6400 Sønderborg

Kvickly Nordborg Stationsvej 12 6430 Nordborg

SuperBrugsen 
Augustenborg

Stadion vej 1 6440 Augustenborg

SuperBrugsen 
Høruphav

Sdr. Landevej 225 Høruphav 6470 Sydals

Superbrugsen Guderup Østergade 4 Guderup 6430 Nordborg

Dagli’Brugsen Fynshav Toftevej 2 Fynshav 6440 Augustenborg

Dagli’Brugsen Skovby Kegnæsvej 52 Skovby 6470 Sydals

Dagli’Brugsen Dybbøl Hørtoftevej 1 Dybbøl 6400 Sønderborg

Dagli’Brugsen Nybøl Amtsvejen 46 Nybøl 6400 Sønderborg

Dagli’Brugsen V. Sot-
trup

Skolevej 18 Vester Sottrup 6400 Sønderborg

Fakta Ulkebøl Agtoftvej 1 Ulkebøl 6400 Sønderborg

Fakta Havnbjerg Havnbjerg Center 15 Havnbjerg 6430 Nordborg

Fakta Kløvermarken Kløvermarken 2 6400 Sønderborg
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Oversigt over nuværende OK-anlæg i Brugsen for Als og 
Sundeved:

Butik Adresse By By

OK Dybbølgade Dybbølgade 43 Dybbøl 6400 Sønderborg

OK Bro Centervej 2 Bro 6440 Augustenborg

OK Center Øst Grundtvigs Allé 6400 Sønderborg

OK Augustenborg Stadion Vej 1 6440 Augustenborg

OK Fynshav Toftevej 1 Fynshav 6440 Augustenborg

OK Høruphav Sdr. Landevej 225 Høruphav 6470 Sydals

OK Kløvermarken Kløvermarken 2 6400 Sønderborg

OK Ulkebøl Agtoftvej 1 Ulkebøl 6400 Sønderborg

OK Skovby Kegnæsvej 52 Skovby 6470 Sydals

OK Sottrup Skolevej 18 Vester Sottrup 6400 Sønderborg

OK Guderup Østergade 4 Guderup 6430 Nordborg

OK Nordborg Stationsvej 12 6430 Nordborg

OK Ragebøl Ragebøl 6400 Sønderborg
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Oversigt over Formænd i Brugsen for Als og Sundeved:

Oversigt over Direktører i Brugsen for Als og Sundeved:

Periode Navn

1969 - 1971 Hans Johansen

1971 - 1986 Svend Aage Jensen

1986 - 2000 Palle Ljungstrøm

2000 > Hans Duus

Periode Navn

1969 - 1980 Ole Bjerg

1980 - 2001 Jacob Kolmos 

2001 - 2007 Thorben Nielsen

2007 - 2015 Jens Wind

2015 > Lars G. Andersen
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Brugsforeninger



Fynshav og Omegns 
Brugsforening
Den 28. april 1904 finder nogle driftige mænd sammen i Fynshav området 
og danner foreningen ”Fynshav og Omegns Brugsforening”. Mødet blev helt 
specifikt afholdt på Øvelgønne. 16 personer var totalt mødt op denne dag for 
at starte foreningen.

G
rundlaget for at starte brugsforeningen op i Fynshav området var at ”skaffe 
de bedst mulige varer billigst muligt”. Denne formålsparagraf var dannet ud 
fra andelstanken, som blandt andet nævner ”frivilligt og åbent medlemskab 

og økonomisk medlemsdeltagelse”. Allerede dengang, som nu, tænkte man på 
medlemmernes ve og vel. 

Brugsforeningen begyndte i lejede lokaler hos gårdejer Chr. Mathiesen på Øvel-
gønne, og han blev samtidig Brugsforeningen første uddeler.  I 1906 bliver den 
første butik bygget i Kattry, (Katrød). Der købes 400 m2 grund á 40 pfennig. Den 
01. august 1906 er butikken færdig. Den bliver udvidet og moderniseret flere 
gange, hvoraf moderniseringen af butikken i 1959 var ret omfattende.

Der var dog begyndt en egentlig byudvikling i Fynshav, og da man i begyndelsen af 
1960-erne besluttede at flytte færgeforbindelsen fra Als til Fyn tilbage til Fynshav, 
begyndte Fynshav Brugsforening i 1966 at kikke efter en velegnet byggegrund i 
Fynshav’s nærhed.

Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling i august måned 1966, hvor 
man besluttede at bygge, ikke alene en ny butik, men et lille supermarked med 
slagterafdeling, frugt og grønt samt automat benzin-anlæg. Endelig den 06.  
november 1969 åbnede det nye supermarked i Fynshav.
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Fynshav Brugsforening havde ikke været pas-
siv tilskuer til udviklingen, men taget handsken 
op og flyttet butikken fra Katrød hen, hvor 
udviklingen var, nemlig boligbyggeri, færge-
forbindelse, Fryndesholm Skolen mm.

Fra 1969 hvor et supermarked etableres med 
benzinanlæg er butikken hen over årerne 
blevet moderniseret flere gange. Der er sket 
butiksudvidelser i 1972, 1978, nyt butikskon-
cept i 1988, nyt indgangsparti i 1991 såvel 
som i 1995. I 2003 sker en stor udvidelse af 
kontor og personalerum.

I 2005 fusioner Fynshav og Omegns Brugs-
forening med Brugsen for Als & Sundeved. 

I 2016 sker der en omfattende modernise- 
ring med blandt andet nye køle- frost møbler, 
opgradering af et nyt miljø og nyt koncept, 
hvilket bevirker, at butikken i dag fremstår 
som ren og overskuelig, indbydende og let-
tilgængelig for kunderne at handle i.

Første Brugsforening 
– Gården Øvelgønne

Katry, Brugsforening ca. 1930. Lastbilen tilhørte
Hans Drier, der kørte varer for Brugsen.
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Augustenborg Brugsforening

I efteråret 1919 gik det første startskud til foreningen, da en gruppe mænd 
stiftede en forening der skulle uddele varer til en medlemskreds.

D
en første protokol startede først i 1924 hvilket betyder, at oplysninger før 
denne tid er sparsomme. Brugsforeningen startede med at leje en køb-
mandsforretning ejet af Carl Harder Carlsen, der også blev den første  

brugsuddeler. Både lejekontrakt samt uddelerkontrakten forefindes stadig. 
Adressen var Storegade 25.

I 1939, den 7. marts blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor 
eneste punkt var køb af byggegrund. Grundet 2. verdenskrig blev projektet  
ikke gennemført, og man fortsatte lejemålet ved Carl H. Carlsen.

Stadionvej 1
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Endelig kunne man den 31. august 1948 
flytte ind i den nye brugs Storegade 45 
Butikken viste sig hurtigt at være en succes 
og i 1958 - 10 år efter, udvidede man butik-
ken med 92 kvadratmeter, til den store sum 
af 40.000 kr. 

I 1964 kom omsætningen op på 1 mill., og 
endnu en udvidelse var nødvendig. Her sag-
de byrådet dog stop, da grunden ikke kunne 
bære mere. Det betød, at idéen om at bygge, 
på nuværende grund Stadionvej 1, blev født. 
Den 2.maj 1968 kunne den nye brugsfore-
ning slå dørene op i Augustenborg. Samme 
år blev den første kvinde valgt ind i bestyr-
elsen.

I 1968 år blev ok tanken etableret og 11 år 
efter, i 1979 udvidede man med endnu en 
tank.

Brugsen er idag en del af supermarkeds- 
kæden Super Brugsen og har virkelig forank-
ret sig i byen. Butikken er meget veldrevet, 
med en sund økonomi og et fantastisk per-
sonale. Første protokol 29.11.24 Bemærk kl. 7 præc.                           
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Hørup Brugs & Høruphav 
Brugsforening
Hørup og Omegns Brugsforening er startet omkring 1920, omtrent samtidig 
med brugsen i Høruphav. Hørup og Omegns Brugsforening købte det forhen-
værende dampmølleri og bageri i Hørup af gdr. N. Christian Nielsen i Miang. 
Købesummen var kr. 21.000,00.

D
e første uddelere hed hhv. Nikolaj Nielsen og Chr. Jakobsen og de virkede 
indtil 1935 og 1943.

Vi springer frem til 1963 hvor Hørup Brugs det år havde en omsætning på 
kr. 950.400,00 og et nettoudbytte på kr. 25.400,00. For Høruphav Brugs gik de 
første år stille og roligt. I 1930 sluttede man kontrakt med ”Det forenede Olie-
kompani” om opstilling af en benzintank. I 1953-54 byggede man om, pladsen 
var for trang og den stigende omsætning gjorde det nødvendigt at udvide. I 1959 
holdt brugsen 40-års jubilæum.

Udviklingen gik hurtigt, der blev bygget mange nye huse i Høruphav og allerede 
i 1965 kunne man forudse at den nye butik snart ville blive for lille. I 1965 ind-
meldte man sig i FDB's frivillige kæde.

I 1966 manglede Høruphav Brugs plads og havde i den forbindelse et par 
fællesmøder for at drøfte sammenlægning af de to brugsforeninger. Der skulle 
så bygges en fælles brugs i Høruphav, men Hørup Brugsforening havde store 
betænkeligheder og planerne blev ikke til noget. 

I 1967 arbejdede man med planer om en sammenslutning af brugserne på Als og 
Sundeved. I 1968 blev Hørup Brugs en del af Brugsen for Als og Sundeved.
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I 1969 kunne Hørup Brugs fejre 50-års 
jubilæum og i 1970 blev man enige om, at 
nedlægge Hørup Brugs og gå sammen med 
Høruphav Brugs. I 1970 byggede man så en 
ny Brugs der åbnede den 19. november.  
Samtidig med bygning af den nye Brugs 
arbejdede man med at lægge Hørup og 
Høruphav brugsforeninger sammen og 
Hørup Brugs skulle derved nedlægges. Den 
27. august 1970 på et repræsentantskabs-
møde i brugsen for Als og Sundeved blev 
sammenlægningen godkendt.

Fra 1970 og indtil i dag, er der sket flere 
moderniseringer og udvidelser i Høruphav 
Brugs. Der er kommet nyt butikskoncept i 

1988 og igen i 2016. I 1998/99 gennemgik 
Høruphav en stor udvidelse til ca. 1250 m2 – 
der tilbygges ca. 900 m2. 

I 2010 brændte en stor del af Høruphav 
Brugs og der forestod en stor genopbygning. 
Især blev bageriet ramt af branden og det 
var i den forbindelse, at Høruphav Brugs fik 
sit nuværende bageri. Butikken er løbende 
blevet moderniseret sidst her i 2017 med nye 
køl- frost møbler, opgradering af nyt miljø 
og nyt koncept, hvilket bevirker, at butikken i 
dag fremstår ren, venlig, overskuelig, ind-
bydende og let tilgængelig for kunderne at 
handle i.
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Den 8. april 2019 har SuperBrugsen Guderup 100-års fødselsdag. At der blev 
oprettet en Brugsforening i Guderup skyldtes borgernes utilfredshed med 
varerationeringen fra 1. verdenskrig. Den fik navnet Guderup og omegns 
Brugsforening. Der blev optaget et lån i Folkebanken for Als og Sundeved til 
driftskapital mod medlemmernes solidariske ansvar.

D
et første regnskab sluttede med et reelt underskud på 1.967 kr. Det skyld-
tes en langsommelig varetransport fra FDB’s Odenseafdeling, der kom 
med damper over Fåborg og Sønderborg, for derefter at komme med ’æ 

kleinbahn’ til Guderup. Priserne faldt hurtigt lige efter krigen, og når varerne 
endelig nåede frem, kunne foreningen ikke engang opnå indkøbsprisen. I 1921 
blev situationen bedre, da oprettede FDB nemlig en særlig sønderjysk afdeling i 
Sønderborg. 

Brugsforeningen har gennem årene gennemgået en stor udvikling. Da brugs-
foreningen fik en aftale med den første uddeler, mejeribestyrer Jes Frederiksen, 
så den ganske anderledes ud end ansættelsesaftalen for nutidens uddeler. Jes 
Frederiksen skulle lægge hus til, og hans løn var 8 % af omsætningen og 4 % af 
grovvarer. De første 43 år havde foreningen således forretning på Søndergade 7. 
Pladsen blev efterhånden for lille, og i 1962 flyttede brugsforeningen derfor til et 
nybygget supermarked på den gamle ringriderplads på Østergade 4, som var på 
650 kvm.

Ledelsen og uddelerne i Guderup har altid været særlig fremsynet og aktive. 
Butikken var den første i området der solgte kød og mælk. Ligeledes har der 
været tradition for at både uddelerne og formændene sad længe i deres position. 
Frem til 1971 har det været et ret mandsdomineret foretagende, først her kom 
der en kvinde i bestyrelsen.

Guderup Brugsforening
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Markante datoer:
1919 Brugsforeningen oprettet

1926  Brugsforeningen overtog Jes  
Frederiksens ejendom for 32.500 kr.

1934  Ny brugsforeningsbygning opføres på 
grunden, efter at den gamle bygning er 
nedbrudt

1962  Ny brugsforeningsbygning åbnes på 
Østergade 4

1969 Vareturen erstattes af bestillingssedler

1971  Ny udvidelse af Brugsforeningen til 
1600 kvm

1973  Brugsforeningen gik fra solidarisk an-
svar til andelsselskab med begrænset 
ansvar (a.m.b.a.)

1985  Indførelse af elektroniske kasseapparater 

1991  Brugsforeningens navn ændres til  
SuperBrugsen

1994  Etablering af OK benzinanlæg og Tips og 
Lotto

2006 Post Danmark åbner i butikken

2009 Blomsterhjørnet indrettes

2011  Fusion med Brugsen for Als og Sundeved

2014  Butikken ændres til nyt koncept 15,  
og åbnes igen mod Østergade efter  
afskærmning i 2009
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Dybbøl Brugsforening

50 år er lang tid. Så lang tid, at der naturligvis er sket rigtig mange ting. Der 
hvor Brugsen ligger, var der en bondegård. Dybbøl, som vi kender den i dag, 
eksisterede ikke, og adressen og bygningerne hvor Brugsen holder til nu fand-
tes heller ikke. Dybbøl var en lille landsby, som bestod af nogle gårde og nogle 
få huse.

M
idt i 1970’erne fik kommunen vedtaget den lokalplan, som skitserede  
“Det Nye Dybbøl”. Samtidig var projekteringen af Alssundbroen og  
omfartsvejen mellem broen og Broager gået i gang. Man kan sige, at 

bygningen af Alssundbroen satte skub i udbygningen af Dybbøl. (Ihvertfald var 
omfartsvejen en forudsætning for lokalplanen)
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På Dybbøl Bygade 46 lå en bondegård. 
Ifølge lokalplanen udstykkedes Hørtoftvej 1 
derfra. Bondegårdens stuehus findes stadig, 
og her holder en motorcykelklub til. Ved 
siden af stuehuset, på det der i dag svarer til 
Hørtoftvej 1, lå en staldbygning. Her fore-
skriver lokalplanen, at der skulle anlægges et 
lokalcenter, som eventuelt skulle være med 
dyrehold. I så fald skulle den indhegnes. 

Frem til 1982 havde Erik Matzen en køb-
mandsbutik på Dybbøl bygade 45. Det var 
ham, der byggede Brugsens bygninger på 
Hørtoftvej 1, hvilket skete i 1982, da Dybbøl 
rigtig begyndte at få vokseværk, og der der-
for blev grundlag for en større butik. Denne 
butik drev han frem til 1996.

I 1996 overtog søstrene Bitten Møller og 
Christine Raeder butikken. De drev en rigtig 
fin Edeka købmandsforretning. Søstrene 
havde butikken frem til 2006 (dog med en 
lille pause på 11 måneder i 2001, hvor en 
århusianer forsøgte sig med butikken, men 
måtte give op). 

I 2006 rettede søstrene en henvendelse til 
BALS, da de ønskede at sælge butikken. BALS 
slog til med overtagelse pr. 1. oktober 2006. 
Torsdag d. 5. åbnede der så en funklende 
ny Dagli’Brugs på Hørtoftvej 1. Dette blev til 
Dybbøls nye lokalcenter. Mads Hansen, der 
kom fra Dagli’Brugsen Vestre Sottrup, blev 
den første uddeler.

Før Hørtoftvej blev anlagt.

Herunder placeringen af Dagli’Brugsen på kort fra 
før og efter Hørtoftvej blev anlagt.

Efter Hørtoftvej blev anlagt.
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Nybøl Brugsforening

I 1933 oprettede Broager Brugsforening en filial i Nybøl. Man havde førhen 
kørt een ugentlig varetur der¬over. Men efter henvendelse fra nogle mænd i 
Nybøl, oprettede man en butik her. Den fik til huse hos købmand Hans 
Lorensen på Amts¬vejen. Han blev dens første uddeler. Men efter nogle års 
forløb lejede man den gamle stationsbygning og antog Laurits Jensen som 
uddeler. Han havde hidtil været kommis hos Lorensen.

S
tationsbygningen var blevet ledig, da banen fra Vester Sottrup til Skelde i som-
meren 1932 blev nedlagt. Bygningen tilhørte stadig væk Statsbanerne. Man 
indrettede butik i de gamle rum, der havde været brugt til ventesal og kontor.

Tiden gik og forskellige andre uddelere kom indover – med forskellig succes – 
og henover årene blev der samlet midler sammen til en opførsel af en ny byg-
ning der kunne rumme datidens nye Brugs, som blev indviet den 17. oktober 
1955.I juni 1967 blev der holdt et møde, hvortil samtlige brugsforeninger på Als 
og Sundeved var indbudt. 
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Formålet var at drøfte mulighederne for 
en sammenlægning. Bestyrelsen for Nybøl 
Brugsforening var fra første begyndelse po-
sitivt indstillet over for tanken. Som en af de 
mindste brugser kunne man ikke stå uden-
for, når de andre sluttede sig sammen. Til 
generalforsamlingen den 23. november 1968 
var man så vidt fremme med sammenslut-
ningen, at man kunne sætte spørgsmålet på 
dagsordenen og lade medlemmerne træffe 
afgørelsen. Efter nogen drøftelse blev det 
ved skriftlig afstemning vedtaget med 27 
stemmer, fire var imod og tre var blanke. 
Man kan sige, at det var her Nybøl for første 
gang blev en del af det vi i dag kender som 
BALS.

Siden 1967 og frem til i dag, må man sige, at 
Nybøl brugs holdt fast, eller man kan sige at 
beboerne i Nybøl holdt fast i DERES brugs, 
og denne opbakning førte til at først uddeler 
Peter Rasmussen og siden hen hans efter-
følger Vinni Soltau kan se tilbage på en brugs 
der med gentagne mellemrum er blevet ud-
videt og moderniseret – senest i 2016, så vi i 
dag har den lækre og meget velfungerende 
butik som vi har.

Den gamle Station med Carlsberg reklamen, som 
årligt gav 300 kr., næsten til renterne af huset, er 
indrettet til den nye Nybøl Brugsforening, med 
lejlighed til uddeleren ovenpå i første og anden sal.
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Ulkebøl Brugsforening

Ulkebøl brugsforening stammer fra Ulkebøl-Kær & Omegns Brugsforening, 
som siden 1919 havde holdt til i Ormstoft på Kærhalvø. Da udviklingen var 
begyndt at tage til i Sønderborg og ligeså i Ulkebøl, talte man om i 1960 at 
tiden var inde til at der skulle ske noget, da beliggenheden i Ormstoft ikke 
var hensigtsmæssig i fremtiden. Der blev med FDB i ryggen købt en grund og 
byggeriet startede i 1967.

D
er var også planlagt at starte et Center, med mange forskellige butikker, som 
skulle betjene Ulkebøl og de nye beboere der flyttede ind i Stenbjergparken. 
Byggeudgifterne beløb sig til 776.255 kr.

Brugsen blev indviet den 16. november 1967. Brugsuddeleren Kristian Høj som 
også havde været uddeler i Ormstoft kunne nu fejre 10-års jubilæum, og med en 
omsætning på nu 1 millioner kr.

Omsætningen for 1968 viste sig at være steget til 2.185,810 hvilket er den største 
omsætning i Brugsens 50 års historie, dette betød at der blev udvidet med en 
slagter afdeling, samt en OK tankanlæg på Torvet. Der blev i 1968 lavet en sam-
menslutning med Bals.

Kristian Høj blev 1979 efter at have været uddeler i 22 år, afløst af Erik Thomsen 
der tidligere havde været med til at starte Brugsen i Kløvermarkcenteret. Brugsen 
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ændrede status til at blive SuperBrugs i 1979, 
hvor man udvidede butiksarealet fra 250 m2 
til 500 m2. 

Den sidste uddeler i Ulkebøl Brugs blev Ulrik 
Plougsbæk som afløste Erik Thomsen i 1999, 
og har bortset fra en kortere ansættelse i 
Augustenborg, været uddeler af Brugsen 
fra 1999 – 2016 og blev derved den sidste 
uddeler i Ulkebøl.

I 2002 begyndte man at mærke konkur-
rencen fra Center Øst, dog besluttede man 

alligevel i 2005 at renovere forretningen, 
samt ændre facaden med indgang fra ben-
zintanken. Brugsen blev desværre ramt af 
lavprismentaliteten som bredte sig, og dette 
betød at slagter afdelingen blev nedlagt, da 
slagterne stoppede i 2008, og man gik mere 
over til færdig pakket kød.

2011 blev der i Bals besluttet at ændre Super 
Brugsen til en Dagli’Brugsen. I 2016 beslut-
tede Bals at bygge en Fakta på hjørnet af 
Agtoftsvej og Augustenborg Landevej, hvilket 
betød enden for Dagli’Brugsen.
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Skovby Brugsforening
Skovby Brugs blev oprettet i 1920 efter genforeningen.

D
en 14. juni 1920 blev der afholdt et møde på Skovby kro, for at finde ud af 
om der var stemning for at oprette en brugsforening. Det var der. Næste 
møde blev holdt d. 21. juni 1920 for at få foreningen konstitueret og en  

bestyrelse valgt. Bestyrelsen første formand var Peter Bladt Skovby.

Over for kroen lå en købmand Paulsen. Han ville gerne sælge butikken. Prisen 
var 55.000kr. Efterfølgende blev der annonceret efter en uddeler. Ikke mindre 
end 128 søgte stillingen. Valgt blev Holger Jensen fra Hjørring. Han blev ansat 
per 1. oktober 1920. I starten var der både Brugs og korn og foderstofhandel.

Det blev en hård start for den nye uddeler. Det første halve år var der et under-
skud på 2000 kr. Det var mange penge den gang. På et bestyrelsesmøde i juni 
1921 blev det besluttet at opsige uddeleren pr 1 oktober 1921. 1 oktober 1921 
blev Marius Perregaard ansat som uddeler. Han var uddeler til 1942. Herefter blev 
Henrik Perregaard ansat som uddeler. Søn af Marius Perregaard. Han var ansat til 
1981 da Skovby og Omegns Brugsforening blev fusioneret med Brugsen for Als 
og Sundeved.

En oktober nat i 1943 nedbrændte brugsen. En underforsikring gør det vanskelig 
at få opført ny butik. Man lejer sig ind på Skovby kro indtil en ny butik står klar i 
efteråret 1943.

Der var skiftende uddelere, fra 1981 til 2002 var Hans Karstensen ansat som 
uddeler, fra 2002 til 2006 Henrik Kristensen, og per 1 August 2006 blev Kim 
Johnsen ansat som uddeler.

Skovby Brugs kan til 2020 fejre 100-års jubilæum.
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Nordals Brugsforening

Den første butik i Oksbøl Sogn blev åbnet den 11. april 1922. Brugsen havde 
dengang til huse i den gamle Broballe kro. Uddeler Axel Hounsgaard forblev på 
denne post indtil 1956. Med stigende kundekreds steg omsætningen støt. I  
midten af 1930 ændredes navnet til Oksbøl og Havnbjerg Sognes Brugsforening.

Å
rene op til Anden Verdenskrig prægedes af stagnation og krigsårenes ratio-
neringer og vareknaphed satte spor i omsætningen. Endnu i jubilæumsåret 
1947 kunne eftervirkningerne mærkes. Men herefter begyndte det på ny at 

gå fremad. 

Gennem årene er der i takt med samfundsudviklingen på Nordals taget højde 
for kundernes behov. Det førte i første omgang i 1956 til oprettelsen af Brugsen 
i Langesø, hvor Danfoss begynde at ekspandere og begyndte at lave landkom-
munen Havnbjerg om til beboelsesområde med etagebyggeri. 

I 1968 blev der etableret en ny afdeling på Stationsvej i selve Nordborg, og den 
hastige vækst i byens befolkningstal gav også stødet til at der hurtigt måtte ud-
vides. De følgende år, indtil 1992 blev der ombygget fire gange. Omsætningen 
fulgte pænt med befolkningstilvæksten gennem årene, hvor Nordborg-Brugsen 
efterhånden voksede til varehusformat og skiftede navn til Kvickly. 

Efter den seneste udvidelse i 1992 frem til 1996 steg omsætningen med 20 mio.
kr. på årsbasis. Og i foråret 1997 blev der igen bygget til. Kvickly blev derved 
Nordborg by’s centrale indkøbscenter. 
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Den 24. oktober 2013, blev Dagli’Brugsen, 
som i 2010 var blevet flyttet til Havnbjerg, 
lavet om til Fakta, Nordals Brugsforening og 
Brugsen for Als og Sundeved var de første to 
selvstændige butikker der åbnede en Fakta. 
Alle medarbejdere fortsatte i Fakta, det var 
den helt rigtige beslutning. Kunder var meget 
tilfredse og det viste NPS-scoren sandelig 
også. 

Den 1. april 2017 fusioneres der med 
Brugsen for Als og Sundeved. Butikken har 
efterfølgende været gennem en omfattende 
ombygning og renovering. Butikken fremstår 
i dag lys og venlig.

JUBILÆUMSSKRIFT BRUGSEN FOR ALS OG SUNDEVED 113



Sottrup Brugsforening
Onsdag den 27. oktober 1937 holdt Sottrup Brugsforening sin stiftende 
generalforsamling.

D
og forud for denne dato havde et udvalg undersøgt mulighederne for 
oprettelsen af en brugsforening i Sottrup-området. Dette udvalg havde 
under denne opgave forhandlet med købmanden Heinrich Bertram, Øster 

Sottrup, om at leje hans lokaler, og at man så antog ham som uddeler. Man fik 
nu oprettet en lejekontrakt med H. Bertram om leje af butikken med baglokaler 
samt lejligheden til uddeleren for en sum af 1200 kr. årligt.

I den første periode var der en del udfordringer, blandt andet med udkørsel af 
varer, om kørsel af tomgods til fællesforeningens lager i Sønderborg samt at man 
i 1938 valgte at tilmelde sig Brugsforeningens kulindkøb, i modsætning til at få 
kul fra brændselsforeningen.

I 1940 mærkede man krigen mere og mere, priserne steg, og man så sig nødsaget 
til at gennemgå varelageret og forhøje en del priser.

Der forløb nogle rolige år i 50 og 60’erne. Der var dog en del udskiftninger i be-
styrelsen såvel som på uddeler siden. 

Der var op til sammenslutningen med Brugsen for Als og Sundeved i 1969 flere 
gange blevet diskuteret bygning af en ny brugs, indtil da uden resultat. Brugsen 
lå stadig der hvor man begyndt, dog var butikken blevet moderniseret over flere 
gange. Efter sammenslutningen var dog moderniseringer og nyetableringer 
påkrævet idet butikken nu var en nedslidt betjeningsbutik.

Brugsen i Vester Sottrup var lidt af et smertensbarn. Butikken var nedslidt, man 
var ikke sikker på, om der var grundlag for en butik, så bestyrelsen var egentlig 
indstillet på at lukke butikken. Men der var stærke kræfter lokalt, der ihærdigt 
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arbejdede på at finde en ny beliggenhed 
i Vester Sottrup. Det lykkedes at finde en 
grund på Skolegade, og man besluttede at 
opføre en ny butik her. Det skulle vise sig at 
være en rigtig beslutning. Den ny butik stod 
klar til åbning den 6. december 1973.

I 1978 blev det besluttet at foretage endnu 
en udvidelse af butikken, som udvides til det 
dobbelte salgsareal. Udvidelsen bliver taget i 
brug den 21. november. Der skete yderligere 
det at med overtagelse primo oktober 2001 
køber Brugsen for Als og Sundeved køb-
mandsbutikken (good will) i Vester Sottrup. 

I 2001 sikre man en fremtidige mulighed 
for yderligere P-pladser ved brugsen, idet 
man erhverver et jordareal i forbindelse med 
DagliBrugsen.

Igen i 2011 sker der en modernisering af bu-
tikken i Vester Sottrup. Der kommer nyt køl 
og frost, der bliver nymalet, ny dekoration 
samt nye kassesluser og nyt tag på sidste 
side. Endelig i 2016 bliver Dagli’Brusgen i 
Vester Sottrup opgraderet til Fremtidens 
Dagli’Brugs, hvilket betød en omfattende 
renovering og tilpasning af bygninger og 
maskiner.

JUBILÆUMSSKRIFT BRUGSEN FOR ALS OG SUNDEVED 115



Der har været en brugsforening i Sønderborg før 1920, dog er der mangel på 
dokumentation for dette. Fra 1920 til 1922 var Sønderborg Brugsforening en 
filial af ”De samvirkende sønderjyske Brugsforening”. De første år var meget 
svære at komme igennem og allerede den 1. januar 1923 blev der besluttet at 
Sønderborg skulle have sin egen selvstændige brugsforening. Man startede 
med butikker på Møllegade og Skt. Jørgens Bjerg.

I 
1930 flytter man fra Møllegade til Jernbanegade 4. Efterfølgende bliver lokal-
erne også for trange på Skt. Jørgens Bjerg og der besluttes derfor at bygge 
en ny butik på Kirketorvet, som tages i brug i 1933. Der afvikles nogle år, der 

var trange kår under krigen, men trods disse vanskeligheder kunne Sønderborg 
Brugsforening øge sin omsætning. I regnskabsåret 1947-1948 købes ejendom-
men Jernbanegade 47, dette for at man ikke skal blive husvild i den indre by.

Først i 1950’erne kørte Brugsen meget tunget økonomisk, omsætningen steg 
langsomt og man havde problemer med svindet. I 1953 nedlægger man butik-
ken i Jernbanegade 4 og udbygger butikken på Torvet til selvbetjening. Dette var 
et stort fremskridt, idet man nu havde en stor og moderne butik i stedet for to 
ældre og utidssvarende.

Men nu kom der opgangstider og man beslutter at opføre en afdeling på 
”Toften”, dette i samarbejde med den lokale boligforening. Ligeledes får man 
tilbudt en grund på Alsgade og den 6. marts 1959 kunne man åbne den ny 
”Alsgade-butik”, et nyt supermoderne supermarked/butiksanlæg.

Sønderborg Brugsforening
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I perioden arbejder man også med opret-
telsen af et dobbelt supermarked. Dette 
krævede dog en del forhandlinger og plan-
lægning, men den 10. november 1966 åbner 
Kvickly på Torvet sine døre. Det var Sønder-
borg Brugsforening, der drev Kvickly, da 
både øverste forretningsmæssige ledelse, 
bestyrelsens formand og næstformand var 
samme personer i såvel Brugsen som Kvickly. 
Ejerforholdet for Kvickly a.m.b.a var Sønder-
borg Brugsforening med en andel på 45%, 
FDB med 45% og de sidste 10% ejes af den 
Kooperative Finansieringsfond. 

Medens man arbejde med Kvickly, var man 
også i gang med oprettelsen af en butik på 
Kløvermarken. Da denne åbnes i 1966, er 

Kvickly Sønderborg år 1966.

det den største butik indenfor Sønderborg 
Brugsforening. I 1967 købes ejendommen 
på Goethesgade og der bliver bygget en OK 
service – og benzinstation. Denne bliver 
udbygget i 1972 med en vaskehal og en ny 
smørehal. Grundet oliekrisen i 1975 lukkes 
denne enhed i 1978 og bygningerne af-
hændes.

Den 1. oktober 1969 indgår Sønderborg 
Brugsforening i sammenslutningen af 
brugserne for Als og Sundeved.
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