
Mundtlig beretning 2021 for 2020

VELKOMMEN

Dejligt, at se jer, håber vi til næste år igen kan blive op mod 100 deltagere 
til vores generalforsamling. 

Året 2020 var et år, som vil blive fremhævet i historien og husket, og 
datoen den 11. marts 2020 husker de fleste sikkert også, for det var dagen, 
hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned, for, at begrænse 
Corona smitten. 
Mens alle andre blev bedt om, at arbejde hjemmefra, har vores ansatte 
stået ansigt til ansigt med kunderne gennem hele perioden, for, at vi alle 
sammen kunne få de varer, vi havde behov for. Vil gerne tilføje, vi er stolte
over, at vores kunder har fulgt de retningslinjer, der har været og fortsat er 
udstukket.
 
Selv om det er på en trist baggrund, kan det ikke skjules, at Corona krisen 
har haft en positiv afsmittende effekt på regnskabet – vender tilbage hertil.

Når nu samfundet er åbnet op igen, er det  vigtigt, og jeg er nød til at 
gentage endnu vigtigere, at vi handler lokalt, for der er virkeligt behov 
for, at vi  støtter os selv og holder vore nærområder attraktive og 
bæredygtige. 



Bestyrelsens årsberetning 

Foreningens hovedaktivitet er fortsat detailhandel med dagligvarer, 
selvom vi også beskæftiger os med meget andet, alt sammen, for, at 
holde hjulene i gang og øge indtjeningen. 

Hovedpunkter i 2020 

2020 var et år, som vi bl.a. husker for  

 året 2020 kan vel nærmest betegnes som hæsblæsende og 
ekstraordinært pga Covid 19, som betød, ændrede indkøbsmønster 
med afspritning og mundbind i forretningerne, afstand afstand, 
kassemedarbejder, der sidder bag plexiglas 

 at vi i Asnæs og Omegns Brugsforening gav ca. 1. mio. kr. tilbage til 
vores medlemmer i form af rabatter, bonus og personlige tilbud

 Foreningen donerede ca. kr. 300.000.- til understøttende aktiviteter i 
vores lokalområder.
◦ Modtagere af disse donationer er primært Idrætsforeninger, samt 

andre foreningsmæssige aktiviteter for unge og ældre. 

 Foreningen måtte aflyse velkendte arrangementer som  
1. Foreningsdagen i august  måned
2. gourmetaftner i Asnæs
3. vinklubbens arrangementer
4. vores årlige møder i DagliBrugsen i Kundby
5. mv.

 et overskud væsentligt bedre end forventet pga. Coronaen, som 
betød, at sommeren startede den 11. marts og varede resten af 2020, 
og medførte, at vores kunder arbejdede mere hjemme, børnene var 
hjemsendt og begrænsede muligheder for ude spisning 

 hvor vi i efteråret åbnede vores vinbutik Asnæs Vinen & Co

 Asnæs Centret periodevis har været nedlukket  



De væsentligste regnskabsmæssige resultater for  2020 er:

· Bruttofortjeneste 57,1 mio kr. mod 50,1 mio. kr. i 2019

· Resultat før finansielle poster 9,7 mio. kr. mod 5,6 mio. kr. i 2019

Resultat af finansielle poster 2,7 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. i 2019   

· Skat 2,2 mio. kr.

· Årets resultat efter skat 10,3 mio. kr. mod  5,8 mio. kr. i 2019

Overkuddet forslår bestyrelsen forbliver i Foreningen, og vi forøger 
derved egenkapital med de 10,3 mio. kr. så den nu er 146,1 mio. kr. 
til brug for at sikre udviklingen af virksomheden

biled 

Direktør Brian Johansen vil ifm. regnskabs gennemgangen, komme 
nærmere ind på tallene. 



Datterselskaber

Resultatet af vort 100% ejede Holding selskab som bl.a. omfatter
· Det 100% ejede af AOB Ejendomme A/S

Vor ejerandel på 33% af Sorø Detail Holding A/S som driver Super 
Brugsen i Sorø og SuperBrugsen i St. Heddinge

· Vor ejerandel på 33,3% i Karlslunde Detail A/S   
· Vor ejerandel på 40% i Asnæs Centret A/S·
· Vor ejerandel på 70% i Vipperød Detail ApS

Vor ejernandel på 73% i Snertinge Detail A/S
Vor ejerandel på 25% i Korsør Detail A/S  

er for 2020 bedre end forventet inden afskrivninger med baggrund i vores 
ejerandele i andre butikker, som også har oplevet i en positiv udvikling 
ifm. Coronaen.

Biled 

Alle lejemål i vores ejendomsselskab er udlejet og mindre venteliste.

For at nedbringe ventelisten, og efterkomme den generelle efterspørgelse 
efter lejeboliger i Asnæs, har AOB Ejendomme A/S i december 2020 
færdiggjort de første 10 af 18 rækkehuse, som bygges i Vestervangsparken.
Pr. 1. april 2021 flyttede de første af 17 af 18 lejer ind i boligerne på 
Storegade 16 – den gamle brugs. 

Lidt fra Coop verdenen

Iflg. Thomas Roland fra Coop, som skulle have været vores 
foredragsholder i år -  har lovet at komme i 2022 - solgte Coop ca. 20 
procent flere ØKO-varer i 2020 end i 2019, hvilket svarer til, at hver 
syvende vare, som Coops kunder kom i indkøbskurven var økologisk. 
Årsagen kan henføres til en markant stigning i styksalget, herunder bl.a. 
økologiske bananer.   

Fremvise og henvise til Årsmagasinet 2020 Dit Coop som var en del 
Samvirket for maj måned 



Samfundsbetragtninger

Bestyrelsen har som tidligere den vision, at Brugsen bør være en del af det 
omkring liggende samfund både lokalt, men også udenfor byskiltet, og 
tage aktivt del i dette. 

Derudover skal vi også fortsat være en  AKTIV  medspiller i Asnæs, som 
f.eks.  Asnæs Centret A/S, Aktiviteterne i Asnæs Centret, som har et win 
win samarbejde med Fritidsborger omkring fastelavn, kulturnatten og  
julesokker..

Kundby – fastelavn, aktivieter omkring Kundbydagen, juletræ

Vig Lyng – events omkring f.eks. øl og pølser, markedsstemning

Fårevejle – fastelavn og opbakning til i aktiviteter i området 

håber der mulighed for, at gennemføre en del af de arrangementer, som 
ligger efter sommerferien

Og erhvervslivet som helhed i vores markedsområder.
Vi i bestyrelsen vil som tidligere, også fremover følge udviklingen i 
området og omegnen meget nøje og være parate til at tage de nødvendige 
beslutninger, som kan være til gavn for en sund udvikling



Orientering om fremtidsplaner – 2021

Da Foreningens butiksanlæg, som udgangspunkt er i fin form,  er der ingen
større påtænkte projekter udover den løbende vedligeholdelse. 

Af afsluttet og igangværende projekter for 2021 kan nævnes:

Dagli'Brugsen Vig Lyng
 Udvidelse af kølerum ift. udvidelsen af delikatesseafdeling

Dagli'Brugsen i Fårevejle 
 udskiftning af elektroniske hyldeforkanter, som de overtog brugt fra 

Asnæs i 2015

Etablering af Asnæs Vinen & Co.

Til gengæld kan jeg allerede nu løfte sløret for, at vi i begyndelsen af 2022 
går igang med en større renovering af SuperBrugsen i Asnæs, som bl.a. 
medfører udskiftning af samtlige køle- og frysbokse af hensyn til miljøet. 
Da det fra 1. januar 2030 er et lovkrav, at alle freonanlæg i butikkerne er 
udfaset og erstatet af mere klimavenlige alternativer, hvilket også vil 
medføre samme procedure i alle øvrige butikker inden 2030.

Selvom vi fortsat er i et meget konkurrence præget eller rettere sagt hårdt 
dagligvaremarked, hvor meget vil handle om pris pris forventer 
bestyrelsen et resultat for 2021 på niveau med 2020. Alt efter Pandamiens 
videre udvikling kan resulatet dog forventes at variere

For holdingselskabet forventer vi et bedre resultat end i 2020 før 
afskrivninger pga. større huslejeindtægter primært fra lejlighederne i 
Vestervangsparken og Storegade 16

Fokus 2021

Foreningen vil som i de foregående år primært have fokus på, at 

 styrke indtjeningsevnen gennem godt købmandsskab og optimering 
af egne omkostninger – da bidragene/udgifterne til Coop i de 
kommende år vil være stigende med baggrund i vi skal have nyt IT.  



Aslutning 

Som afslutning på bestyrelsen beretning, vil vi her udtrykke en stor tak til 
alle Asnæs og Omegns Brugsforenings dygtige og loyale medarbejdere, 
som i 2020 har gjort en ekstraordinær indsats ifm. Coronaen, velvidende 
de havde og fortsat har en risiko for at blive smittet, uden jer og vores 
mange trofaste og loyale kunder er vi ingenting. 
Asnæs og Omegns Brugsforening er faktisk en stor arbejdsplads som 
beskæftiger 165 personer omregnet til 102 fuldtidsansatte. 

Tak til alle uddelere og ledere.

Tak til vinklubbens bestyrelse, selvom de ikke fik lov til, at udføre deres 
hverv med arrangementer i 2020. Jeg ved til gengæld, de vil være 
dupperne så snart mulighederne igen byder sig, og at, der er i sidste uge er 
udsendt skrivelse omkring fremtidige arrangementer.

I håb om, at verden åbner mere op i løbet af sommeren, er der håb om, at 
de aflyste vinture i 2020, kan blive gennemført i efteråret 2021.

Tak til Foreningens direktør Brian Johansen for god ledelse samt et godt 
og konstruktivt samarbejde, ligeså tak til Leo Cordua for et godt 
konstruktivt samarbejde i selskaberne.

Tak til mine bestyrelseskollegaer for et altid 100% loyalt samarbejde.

Med ønsket om en fortsat god generalforsamling vil jeg takke for ordet.

Niels Kjølbæk, formand


