Købmandsmøde 2. februar 2014 – Købmandsbutikken
1. Regnskab
Det meget overordnede regnskab viser en omsætning på ca. 152.000 i 2013.
Der er et overskud på ca. 25.000 kr. i butikken- der var et budget på 16.000 kr.
Salget pr. dag i butikken er gennemsnitligt 1.500 kr og kickback fra OSUMA er i gennemsnit
pr. måned omkring 7.500 kr.
Det ser faktisk temmelig godt ud. Revisorens udtalelse ved kort gennemgang af tallene er
”det er sku meget godt gået”.
2. Generelt hvordan går det?
Alle er enige om at det går rigtig godt. Det er hyggeligt at komme i butikken, der er god energi og
folk er generelt tilfredse med sortiment og priser.
Der er spørgsmål om hvad man må gøre selv i butikken. Må man hænge kroge op selv hvis man har
et behov eller skal man spørge? Det blev besluttet at indretningsgruppen bliver adspurgt hvis der er
ønsker.
Spørgsmål om hvad man må lave af arrangementer i huset, som kan f.eks. have indflydelse på
åbningstider m.m. Det blev besluttet at dette skal koordineres med styringsgruppen så der er styr
på hvem der kommer hvornår og hvad det kan/vil kræve af ekstra mandskab, rengøring m.m.
Spørgsmål om hvem der beslutter hvilke varer der kan sælges i butikken. Ansvaret ligger hos
styringsgruppen – daglig ansvarlig er Søs.
Spørgsmål omkring hvis noget går i stykker. Hvem henvender man sig til hvis man ikke selv kan fikse
det. Man skal henvende sig til styringsgruppen, som koordinerer det, eller til Holger når han er
tilgængelig tlf. 60610933.
Karin gennemgik mapperne hvor man kan søge forskellige informationer. Mapperne ligger i en
skuffe bag ved disken hvor der står mapper på.
1. Den blå mappe er til åbne/lukke rutiner, kasseapparatet, masseovenen, adresser til købmænd og
hjælpe plus tekniske problemer, bestillingslister m.m.
2. Kassemappen (sort) er til kassestrimler/afregninger m.m.
3. Leverandørmappe (sort) aftaler med diverse aftaler
Alle regninger skal fortsat ligge i første rum (ved kølerum- papholdere) hvor Estrid henter dem og
betaler dem. De ansvarlige skal selv tjekke regningerne igennem før Estrid får dem og underskrive
dem.

Grønsager fra OSUMA. Grønsagerne er generelt for dårlige. Ingvar ringer til Jesper fra OSUMA og
lader dem vide at det ikke er ok. Der er også initiativ i gang med at lave en ordning med en
grønthandler i Skanderborg omkring grønt/frugt.
Mht. erstatningsvarer – der er usikkerhed omkring hvorvidt man kan vælge erstatningsvarer til/fra.
Ingvar undersøger dette.
3. Åbningstider
Der er stillet forslag om ændrede åbningstider – f.eks. lørdag og i forbindelse med at vi går ind i
sommersæsonen. Det ville være dejligt at få OSUMA varer lørdag, men det kræver at vi har
længere åbent end til 12. Konklusion: Styringsgruppen går videre med at undersøge hvordan
ønsker om ændrede åbningstider kan imødekommes – f.eks. op imod sommerferie m.m. evt.
dobbeltvagt om lørdagen. Bodil skriver ud til butikspasserne før at spørge om det kan lade sig gøre
at åbne kl. 15.30, samt om evt. længere åbning lørdag.
4. Åbne/lukke
Søs gør opmærksom på at man skal huske at lukke/låse dørene – både ude og ind imod mejeriet.
Døren ud mod Alkenvej skal ALTID være lukket. Måske kan problemet med døren ind mod mejeriet
løses med en vrider. Indkøbsgruppen undersøger dette. Købmænd og makkere kan evt. hjælpe
hinanden med at tjekke dette ved lukning og Karin laver en seddel med oversigt over ting man skal
huske at se efter når man lukker.
5. Masseovn
Forslag om at der laves en gruppe der tænder op i masseovnen. Pt der det købmænd og et par
stykker mere der står for at tænde op. Der er oprettet en masseovnsgruppe, som vil stå for at der
er varme i Købmandsbutikken på dage hvor der er ekstra koldt (dette betyder ikke at købmændene
ikke skal tænde op når de kommer- dette er kun en ekstra hjælp på meget kolde dage). Bruno er
ansvarlig for gruppen og vil man gerne være med i gruppen kan man henvende sig til Bruno.
Udover Bruno er Mogens med i gruppen pt.
Hanne minder om at der ikke skal kommes brænde i ovnen med maling på. Vi har fået noget
brænde, der mangler at bliver sorteret 100%. Der kan derfor være brænde der er maling på.
Jytte opfordrer flere til at tilmelde sig brændegruppen. Der stilles forslag om at der laves én dag
hvor man koncentrerer sig om at få brænde i hus i stedet for at det deles over mange weekender.
Der var forslag om at man evt. også kunne købe brændet af og til hvis det blev småt med
ressourcerne eller der var mere brug for kræfter andre steder i købmandsbutikken eller i mejeriet.
Det er vigtigt, at der tages hensyn til at der skal være kræfter til mange projekter og at folk også
skal kunne komme i butikken og ikke føle at de skal engagere sig i flere projekter. Det skal også
være muligt bare at komme i butikken og slappe af med en kop kaffe. Bruno fortæller, at der er
brænde til mange år allerede nu og det nu skal gøres klar så forslaget om en stor fælles arbejdsdag
vil være optimalt. Jytte kigger på dette og melder tilbage. Der laves brændeskur på legepladsen til
brændet. Da flere ikke er på Facebook aftales det at arbejdsdage m.m. også meldes ud på alken.dk

6. Grupperne
PR gruppen. Der kan været mange medier der har været på besøg og det fortsætter fremadrettet
tænker vi. Styringsgruppen tager sig af dette.
Gruppen der skal stå for markedsføring i de omkringliggende byer har endnu ikke haft store
aktiviteter. Det er vigtigt, at de initiativer der tages formidles til købmændene, så de er klar over
det når kunderne kommer og spørger eller afleverer ting (postkort m.m.). Gruppen bliver forøget
med et par stykker, og der aftales at få gang i gruppen i forbindelse med det kommende forår.
Forslag om at lave en lille folder med opfordring til at bruge købmanden. Generelt er holdningen at
vi skal blive ved med at markedsføre købmanden så den og Alken som lokalsamfund kan ”leve” og
vokse.
Det er vigtigt, at der ikke skabes så mange grupper/aktiviteter i købmanden isoleret at de andre
foreninger ikke kan tilgodeses længere.
Indretningsgruppen eksisterer fortsat og tager sig af det overordnede. Årstidsbestemte aktiviteter
er ikke under indretningsgruppen. Udendørsgruppen – som tager sig af udearealet – eksisterer også
stadigvæk. Består af Hans, Gitte, Bo, Jakob, Eva og Bruno.
Spørgsmål om vagter til Købmandsvagtgruppen. Hvordan får man de vagter man gerne vil?
Der svares, at det så vidt muligt forsøges at imødekomme ønsker, men det er ikke altid det kan lade
sig gøre. Det er vigtigt at man melder ind – også i forbindelser med ferier – hvilke ønsker man har.
Hellere melde ind en gang for meget end for lidt.
7. Ideer
Skal man ringe til folk hvis varer ikke bliver afhentet på dagen de ankommer. Det er op til den
enkelte.
Det pointeres, at kommer man for at hente varer skal man ind over købmændene for at tilsikre at
der bliver tjekket af på listerne.
Forslag om et køleskab mere til fersk kød. Beslutningen blev indtil videre, at tage nogle øl ud af
eksisterende køleskab for at gøre plads til kød.
Forslag om hylde til nye varer fra bl.a. Urtekræmmeren. Hanne får mandat til at undersøge
nærmere.
Forslag til en snak om beskyttede borgere som evt. kunne tages op på næste generalforsamling
som er 30. marts. Fra 10-12.
Forslag om at lave kasse til tørvarer retur til OSUMA. Dette besluttes.
Spørgsmål om hvor vi sætter alkoholen når købmanden er lukket. Der er bestilt et bur til at sætte
foran så der kan låses af. Buret ligger i kælderen og skal sættes op- Holger gør dette. Indtil da
gemmer vi alkoholen i baglokalet når butikken er lukket.

Store investeringer som evt. nyt køleskab går af købmandsoverskuddet.
Andre store investeringer skal diskuteres enten i Liv i Landsbyen eller i Købmandsbutikken.
Forslag til stativ til øl. Holger undersøger det.
Herta brød fortsætter indtil vi evt. finder anden leverandør. Ingrid undersøger dette.

