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Coop gav medlemmerne

613
millioner 
kroner 
tilbage i point og 
rabatter i 2013

Afrika
sundhed og 
mAdspild  
Se, hvordan Coop arbej
der for et bæredygtigt 
forbrug sammen med 
medlemmerne

Brugsen er 
mere end 
bare en butik igj 

djl,idfghs  mød Birte-marie, der 
er frivillig i den lokale 
brugsforeningsbe-
styrelse. Hun er et af 
de mange mennesker 
bag Coop

Du er Det 
vigtigste meDlem

derfor gav vi dig og de 1,4 milioner andre  
medlemmer massevis af point og andre gode fordele i 2013



indhold
”du er det vigtigste medlem!”. sådan 
står der på forsiden af dette maga-
sin. det kan lyde som en floskel. der er 
da heller ikke mange virksomheder, 
som ikke vil sige, at hver enkelt kunde 
er den vigtigste. Forskellen er bare, 
at det er de færreste virksomheder 
i danmark, der rent faktisk er ejet af 
deres medlemmer. det er vi. og det 

forpligter. 
derfor brugte vi 2013 på at 
forbedre fordelsprogram-
met, så det er nemmere at 
få del i overskuddet ved 
at opspare point også 
i fakta og irma, og der 
er kommet endnu flere 
af de gode, særlige 
medlemstilbud. 
Vi fortsatte også 
arbejdet med det 
bæredygtige 
forbrug, så alle 
medlemmer 
har mulighed for at 
vælge varer, der 
på den ene eller 
anden måde sæt-
ter et positivt aftryk 
på vores jordklode. 
det har vi samlet 
en masse gode 

historier om i dette 
magasin. 
Vi nåede op på 
1,4 millioner ejere i 

2013. For nogle af 

dem betyder Coop så meget, at de 
bruger deres fritid og frivillige arbejds-
kraft på foreningen bag forretningen. 
de arbejder lokalt med strategi og ak-
tiviteter i butiksråd og bestyrelser i hele 
danmark. du kan møde en af dem 
her i magasinet og læse, hvorfor hun 
har valgt at sidde i bestyrelsen for en 
dagli’Brugs.  
selvom Coop er en professionel 
forretning, så er medlemmernes 
engagement et fundament for virk-
somheden. nogle af de vigtigste be-
slutninger i 2013 blev truffet sammen 
med medlemmer i Coops landsråd 
og Coops foreningsbestyrelse. en af 
de beslutninger var at åbne en bank. 
en bank, som på en ærlig og enkel 

måde skal gøre hverdagen nemme-
re for vores medlemmer. den kan du 
også læse mere om i magasinet. 
sidst, men ikke mindst, var 2013 året, 
hvor foreningen FdB skiftede navn 
til Coop. en historisk beslutning, som 
først og fremmest blev truffet for at 
gøre det nemmere at være medlem 
i Coop og bruge foreningen. For når 
alt kommer til alt, så er du det vig-
tigste medlem i Coop. derfor var du 
den røde tråd i vores arbejde i 2013, 
og det vil du også være i fremtiden. 

Kære medlem

Lasse Bolander  
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Når alt kommer til alt, 
er du det vigtigste 
medlem i Coop“
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en god Fordel BleV Bedre
Det er egentlig ikke nogen ny historie, det har været sådan 
altid. Når du er medlem i Coop, er du medejer. Som med
ejer får du gode og særlige fordele, blandt andet en del 
af Coops overskud i form af rabatter og point. Dem kan du 
bruge til at forkæle dig selv, dine venner og familie med. 

fo
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 til d
ig

Vil du være med? Læs mere om, hvordan du melder dig ind, på
coop.dk/medlem

Træningsbukser, biografbilletter, et stegetermometer og 
anden forkælelse i hverdagen. Vi har spurgt medlemmer, 

hvad de bruger deres point på. Her kan du se et lille udpluk 
af deres billeder. Hvad har du brugt dine point på?

og mine

Her er mit bedste pointkøb  et 
stegetermometer! Roastbeefen er fra 
Kvickly, og den blev helt perfekt! Kim 
Borup

Fin vase for mine point. 
Mathias Masting

Jeg købte acrylgarn, som jeg hæk
lede et overtræk til min cykelhjelm 
af. Det bragte mig med i et klip i 
nyhederne i juni. Bente Ilsøe

Vil bruge det hele på jeres fantastiske 

udvalg af god økologi til et sundt og 

glad barnebarn af studerende foræl

dre:) Birgitte Elberling Hauge

Meget af det, vi skulle bruge til at 
bage kagemand og boller til Isabel
las 5års fødselsdag, fik vi for nogle af 
vores point. Annika Vivelsted

Har købt denne autostol, så jeg kan 

have mine dejlige børnebørn med i 

bilen. Jonna Nygaard-Hansen

mig
point vidste du, at…

…du kan få point på rejser, benzin og diesel fra OK, el fra SeasNVE, forsik
ringer fra GF og meget mere. Du kan også få rabat på billetter til Legoland, 
Det Kongelige Teater og komme foran i køen til store koncertbegivenheder 
som Aerosmith og Lady Gaga. I 2013 blev fordelsprogrammet relanceret, 
og der kom endnu flere gode partnertilbud, som medlemmerne kan 
opspare point på og få gode medlemsrabatter på. 
Se de forskellige partnertilbud på coop.dk/partner

Fik du point i 
irma og fakta i 
2013?
I september 2013 fik Coops med
lemmer endnu en fordel. Det 
blev nemlig muligt at få point i 
Irma og fakta, som også er en 
del af Coopfamilien. Det ene
ste, du skal huske, er at vise dit 
kort hver gang, du handler der.

1.403.022
Så mange medlemmer 
havde Coop ved udgangen 
af 2013

Coop gav for 613 millioner kr. 
i point og rabatter tilbage til 

medlemmerne i 2013

Indkøb af nye træningsbukser til min 

løbetræning:) Mette Bjerregaard

Far har købt støvler til mig. Nikoline

Jeg har brugt nogle af mine point 
på et biografgavekort. Så mig og 
manden kunne komme i biografen. 
Kristine Meyer

Købt en spade, flagstangen skal op, inden vi skal giftes. Tage Vedstesen
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At tage ansvar for omverdenen er helt i tråd 
med kundernes ønsker. I 2013 sagde Kvickly 
farvel til buræg og velkommen til en ny, mindre 
og mere miljøvenlig tilbudsavis på baggrund af 
kundernes ønsker

tekst Kristian Herlufsen

I køledisken i Kvickly kan kunderne 
finde tre slags æg. Skrabeæg, frilands
æg og økologiske æg. Buræg, som 
findes i rigtigt mange butikker, har 
Kvickly ikke haft på hylderne siden 
august 2013, hvor kæden som den 

første landsdækkende kæde af 
supermar keder smed buræg 

på porten. Beslut
ningen 

var 
helt i 
over

ens
stemmelse 

med kundernes 
forventninger, fortæller 

AnneMarie Navarro, der 
er konstitu
eret kæde

direktør for 
Kvickly: 
”Når vi taler 

med kunderne, 
kan vi høre, at de 

forventer, at Kvickly tager ansvar for 
de varer, vi sælger. Dyrevelfærd er et 
af de kriterier, som kunderne vægter 
højt, ligesom de siger, at de ville være 
stolte af at handle i et supermarked, 

som tog stilling ved at fjerne buræg. 
Vi gik selv med de samme tanker, 
og derfor var det naturligt, at vi tog 
buræg ud af sortimentet.”

Buræggene er bare en del af de 
mange tiltag, Kvickly har gjort i 2013 
for at påvirke danskernes forbrug i en 
sundere, mere miljøvenlig og mere 
ansvarlig retning. Hele tankegangen 
er samlet under overskriften ”Vi 
tager ansvar”. 

”I Kvickly har vi kød, hvor grisen 
eller koen har haft det godt, inden de 
blev slagtet. Kornet i vores bager
brød er uden stråforkorter, og vores 
økologiske grøntsager har fået tid til 
at vokse og samle saft og kraft. Det 
er også at tage ansvar for de ting, vi 

bruger rigtigt meget hver dag. Sådan 
er Kvickly også,” fortæller AnneMa
rie Navarro. 

At tage ansvar handler for Kvickly 
også om at tilbyde kunderne kvali

Kundernes forventning  
om ansvarligheD

Flere og flere danskere 
tænker over, hvad de putter 
i kurven. Her står Kvickly 
stærkt“

Økologisk 
olivenolie
Flere varianter. 
500 ml. 
Literpris 60,00. 
Frit valg

Pr. stk.

30,-

Hvedeknopper
 8 x 67 g.
Kg. pris 37,31

8 stk.

20,-

Fersk 
svinemørbrad
Kg-pris 59,90.

Pr. 1/2 kg

25,-

Hardys VR
Flere varianter. Australien.
6 x 75 cl. Literpris 35,33 Frit valg

Tilbudsavisen gælder fra 
søndag d. 21. april til og 
med lørdag d. 27. april. 

Vi holder lukket St. bededag 
den 26. april. Dog har Rønne, 

Nexø, Ebeltoft og Tønder 
åbent, se tider på kvickly.dk

Nemt overblik, inspiration med omtanke - og masser af gode tilbud. 
NY KVICKLYAVIS

6 fl asker

159,-

1 flaske 
4995

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer. 17/2013 
Udebliver tilbudsavisen, så kontakt venligst vores distributør på tlf. 8813 0221 eller udfyld formularen på kvickly.dk/udeblevet

Åbent alle ugens dage Søn: 8.00 - 18.00  Man-fre: 8.00 - 20.00 Lør: 8.00 - 18.00

201317_01-56.indd   2

15/04/13   09.39

anne-marie 
navarro
konst. 
kædedirektør, 
kvickly

Læs mere på
coop.dk/årsrapport2013

tetsfødevarer. En ting 
er Kvicklys store fokus  
på økologi, noget andet 
er lokale, friske varer i 
sæson. 

”Kvickly arbejder med kvalitet 
på flere kanter. Vi har en stærk 
kombination af kendte mærker og 
udvalgte private labels, som ek
sempelvis Änglamark. Det er også 
vigtigt for os, at vi har et konkur
rencedygtigt, bredt sortiment, så 
kunderne kan vælge mellem det 
billige alternativ og specielle kvali
tetsprodukt. Det sortiment udvikler 
vi hele tiden på, så vi er der, hvor 
kunderne er,” fortæller AnneMarie 
Navarro. 

nemt at navigere i butikken
Indretningen af butikkerne er et andet 
sted, hvor kundernes forventninger 
er blevet hørt. I efteråret 2013 åbnede 
eller genåbnede Kvickly tre varehuse, 
så kæden i dag er til stede 79 steder 
i landet. Står man eksempelvis i den 
nyåbnede Kvickly i Taastrup vest for 
København, er kundevognen udstyret 
med et oversigtskort over butikken. 

”Oversigtskortene skal give overblik, 
så det opleves nemt at handle. Nu har 
man sin egen oversigt over butikken 
med lige ved hånden. I varehuset har 
vi som forsøg vendt nogle afdelinger, 
så der er færre skridt fra indgangen til 
madvarerne, som er det, hovedparten 
af kunderne har på indkøbssedlen,” 
fortæller AnneMarie Navarro. 

Om det er det større 
udvalg af spændende 
madvarer, glæde ved gode 

tilbud på økologi eller stolt
hed over, at Kvickly går foran 

og tager ansvar for varerne, er ikke 
til at sige, men Kvicklys kunder er 
blevet gladere i året, der er gået. 
Gladere for at komme i butikken 
og stoltere af den lokale Kvickly. 
Det viser undersøgelser af kunde
tilfredshed, som et eksternt firma 
hvert år foretager af alle danskernes 
dagligvarekæder. 

”Vi har arbejdet meget med at ska
be spændende oplevelser i Kvickly, 
og det har kunderne taget godt imod. 
Vi ligger på højde med eller foran 
vores nærmeste konkurrenter, når 
det gælder parametre som frugt og 
grønt, pris og service,” siger An
neMarie Navarro. 

Derudover får Kvickly også flotte 
bedømmelser af de ansvarlige tiltag:

”Flere og flere danskere tænker 
over, hvad de putter i kurven. Her 
står Kvickly stærkt. Når danskerne 
skal bedømme den butik, som går 
forrest med at fremme ansvarligt 
forbrug, er vi den førende landsdæk
kende kæde.”

medlemmer desig-
nede tilbudsavisen
I foråret 2013 inviterede Kvickly 
2000 medlemmer til at kom
me med deres mening om  
tilbudsavisen. De efterlyste 
mere overskuelighed og mere 
inspiration. Det lyttede Kvickly 
til. De synlige forandringer 
ses bedst ved, at der er færre 
tilbud på den enkelte side i 
tilbudsavisen, men ikke færre 
gode tilbud generelt. For på 
baggrund af ønsker fra med
lemmerne har Kvickly også 
indført en oversigt over alle 
tilbud bagest i avisen. 
Kvicklys tilbudsavis fik i samme 
omgang mærker. Avisen er 
blandt verdens første med EU’s 
Ecolabel og er samtidigt trykt 
på FSCmærket papir, hvor 
en del af papiret kommer fra 
bæredygtig skovdrift.  
”Tilbudsavisen er et af de 
fornemmeste eksempler på 
Kvicklys kundefokus. Avisen er 
lavet af kunder til kunder. Det 
er vi ret stolte af,” siger kæde
direktør AnneMarie Navarro. 

sådan gik det Kvickly i 2013
Kvickly er en kæde med 79 varehuse, hvis koncept er at være en butik, der med stort udvalg af både food og non
food varer, inspirerer til at handle med omtanke. Omsætningen for Kvickly i 2013 blev 9,2 milliarder kroner. Samlet set 
opnåede Kvickly et resultat i 2013, der var bedre end året før, men stadig ikke tilfredsstillende.
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Din butik og

maDglæDe i 
børnehøjDe på tv
I efteråret 2013 kørte kokken Gorm Wisweh, der er am
bassadør for GoCook, rundt i Danmark i sin “Gormmo
bil”og hjalp børn med at opfinde 100 procent deres ret. 
Det blev til tvprogrammerne “Gorm og 100% din ret”, 
som blev sendt på TV2. Programmerne, der skal skabe 
madglæde og bedre køkkenevner hos børn, er blevet 
indstillet til Prix Jeunesse, en af de største internationale 
priser, et børneprogram kan få. Prisen uddeles i maj 2014.

FolKesundhed 
er også på 

Coops 
dAgsorden 

Coop vil bidrage til at forbed
re folkesundheden i Danmark. 
Derfor blev Måltidspartnerska
bet lanceret i maj 2013. Det er 
et offentligprivat samarbejde 
mellem 13 partnere, blandt 
andet Landbrug & Fødevarer, 

Fødevare og  Sundhedsstyrelsen 
og Dansk Industri Fødevarer.

sAmVirKe går til Bogen
I 2013 udgav Samvirke også 8 nye bøger. De klassiske 
kogebøger fra Brugsen blev blandt andet genoplivet 
med emnerne rodfrugter, kylling, hakket kød og kål. 
Bøgerne kan købes i Kvickly, udvalgte SuperBrugser 
og boghandler. Samvirke udgav også bøger om vin, 
kroppen og løbetræning. I 2014 fortsætter Samvirke  
med at udgive bøger. De næste kogebøger handler  
om korn, brød og kager.

samvirke  
hitter Digitalt

viDste Du, at...
… Samvirke er gratis, når du har Coopkortet, fordi det er en med
lemsfordel? Hvis ikke du er medlem, koster magasinet 39 kroner.

4 %
Så få danske børn er 
med i køkkenet, når der 
skal laves mad. Det vil 
Coop lave om på, og en 
del af løsningen hedder 
GoCook. GoCook vil 
skabe den første gene-
ration, der er bedre til 
at lave mad end deres 
forældre. I 2013 deltog 
132.000 elever i den år-
lige GoCook-smagekas-
se til hjemkundskab. 

1.084.000 
læste samvirke

Samvirkes læsertal i 2013 nåede 
op på 1.084.000. Magasinet er 
gennem de seneste år blevet 

relanceret og har 
skærpet sit fokus 
på forbrug, mad 

og sundhed.

samvirke – nu også i fakta og irma
Fra oktober 2013 kunne medlemmer nu også hente deres Sam
virke gratis i fakta og Irma. Det skete samtidig med, at medlem
mer begyndte at kunne opspare point i de to kæder.

Coop er ejet af medlemmerne, derfor vil vi give 
noget tilbage til medlemmerne og resten af sam-
fundet. Det gør vi blandt andet med GoCook, 
hvor vi vil skabe en generation, der værdsætter 
glæden ved at lave mad og efterspørger råvarer 
af en høj kvalitet. Lasse Bolander - formand, Coop

“ Ud over at have 
mere end en million 
læsere af magasinet har Samvirke 
også godt fat i de digitale læsere. 
Samvirke.dk har nu over 400.000 
brugere pr. måned. 

Læs selvmed på
samvirke.dk

Find 
børnevenlige 
opskrifter på

gocook.dk

sunDheD
Din butik og

sm
å
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lokal stoltheD med æblesmag
I SuperBrugsen står lokale varer side om side med 
internationale brands. På Lolland er det blandt 
andet æblemost, der finder vej til hylderne, og 
det skaber stolthed hos den lokale avler.

tekst Aske Gott Sørensen
foto Per Brogaard

Guldborgland Frugtplantage ligger 
i den nordøstlige del af Lolland, her 
dyrker Lars Skou Hansen 203 hektar 
med æbler. Sine æbler sælger han som 
spiseæbler til de danske forbrugere, 
men nogle få rækker af træer får lov til 
at stå med æblerne hængende lidt læn
gere end de andre.

De æbler plukkes senere og ender på 
det lokale mosteri, som ligger 10 ki
lometer fra plantagen. Her bliver de 
presset til most og hældt på flasker, 
som Lars Skou Hansen sælger som 
vejsalg ved sin indkørsel.

»Hvis jeg skal lave en æblemost, som 
kan konkurrere på nogen måde, så skal 
jeg slå på kvaliteten. Vi kan ikke lave 
most nær så billigt som i Polen eller 
Kina, så jeg skal lave et bedre pro
dukt,« siger Lars Skou Hansen.

Salget ved indkørslen gik glimrende, 
og da SuperBrugsen i Nr. Alslev skul
le relanceres i 2011, kiggede uddeleren 
ud til Lars Skou Hansen for at høre, 
om han måtte få lov at sælge mosten i 
butikken. Der var blevet oprettet et lo
kalt hjørne i butikken, hvor han gerne 
ville have, at Guldborgland æblemost 
blev en del af hylderne.

»Det var selvfølgelig et kæmpe skul
derklap, at mit produkt kunne mere 
end bare gårdsalg. Det er rigtig fedt 
at sælge til lokalområdet og folk, man 
kender, og det giver noget stolthed at 
skabe gode produkter fra Lolland,« si
ger Lars Skou Hansen.

en goD forretning
Det giver ikke kun stolthed til Lars 
Skou Hansen at se sin most på hylder
ne i den lokale brugs. Det er også ble

vet en vigtig økonomisk del af hans 
forretning. Prisen på æbler er blevet 
presset ned sammenlignet med andre 
afgrøder.

»SuperBrugsen i Nr. Alslev er ble
vet min bedste kunde, fordi jeg igen
nem mosten kan få den rigtige pris 
for mine æbler. Det er blevet en vigtig 
driftsfaktor for plantagen, at jeg kan 
sælge min most til den rigtige pris.«

I Nr. Alslev er uddeler Peter Albrekt 
lige så glad for samarbejdet som Lars 
Skou Hansen. Butikken fører flere for
skellige lokale varer, og Peter Albrekt 
er overbevist om, at det er med til at 
give butikken en god profil.

»Folk melder meget positivt tilbage 
på vores lokale produkter, og de sæl
ger samtidig rigtig godt. Det er på alle 
ledder en succeshistorie. Vi får et rig
tig godt produkt, som vi kan sælge, og 
vi giver samtidig noget tilbage lokalt,« 
siger Peter Albrekt.

superbrugsens Dna
I 2013 blev der sat mere fokus på lo
kale udvalg i SuperBrugsen. Det ske
te blandt andet med tvreklamer, som 
skulle gøre det mere synligt, at Super
Brugsen var en kæde, der tog ansvar 
lokalt. Ifølge kædedirektør Michael 
Løve var det, fordi lokalt islæt er en 
helt central del af kædens strategi.

»Det lokale fællesskab er en vigtig 
del af vores DNA. Det er hele årsagen 
til, at brugsforeningerne startede, og i 
2013 er formen blandt andet de lokale 
varer. Det kan måske ikke altid læses 
af bundlinjen, men det har været helt 
afgørende for, hvad SuperBrugsen skal 
være for en størrelse.«

Indtil videre har 9 ud af 10 af Super
Brugsens butikker lokale varer i sor
timentet, og ifølge Michael Løve er 
kæden opsat på, at de lokale varer skal 
have endnu større andel i butikken.

Tilbage på Lolland er Lars Skou 
Hansen stolt over, at hans gårdsalg er 
blevet til en leveringsaftale med Su
perBrugsen.

»Det giver selvtillid til at opsøge fle
re aftaler og få min most bredere ud. 
Det er fantastisk, hvordan det har ud
viklet sig. Det er skønt, at SuperBrug
sen vil tage chancen.«

michael løve,
kædedirektør,  
superbrugsen

mælk, 
pålæg og en 
donationspolet
Siden august 2013 har kunder
ne og SuperBrugsens frivillige 
medlemsvalgte været med til 
at bestemme, hvilken lokal for
ening den lokale SuperBrugsen 
skulle støtte. Det har foregået 
igennem donationsstandere 
i butikken og gav i første om
gang 2 millioner kroner fordelt 
på cirka 700 af landets lokale 
foreninger. I december måned 
donerede SuperBrugsen 1 mil
lion kroner til Care, Børns Vilkår 
og Mødrehjælpen, pengene 
blev fordelt efter kundernes 
ønsker. I marts måned fordeles 
der igen 2 millioner kroner til 
lokale foreninger.

Det er rigtig fedt 
at sælge til lokal-
området og folk, 
man kender. 
Det giver noget 
stolthed

“

Læs mere på
coop.dk/årsrapport2013

en rundspørge blandt 
landets SuperBrugsen 
viser, at der 2013 blev 
solgt lokale varer for 

omkring en million 
kroner om ugen.

målsætningen 
for 2014 er, at 

SuperBrug-
sen skal sælge 
lokale varer for 

100 millioner 
kroner.

sådan gik det superbrugsen i 2013 
SuperBrugsen tæller 233 supermarkeder. Kæden har i 2013 arbejdet med et nyt butikskoncept, som bliver rullet ud 
i næsten 100 butikker i 2014. Omsætningen for SuperBrugsen i 2013 blev 13,6 milliarder kroner. SuperBrugsen har 
haft et mere end tilfredsstillende år med 6% vækst i sammenlignelige butikker og øget kundestrøm i butikkerne.  
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Køb afrikansk 
og få god smag 
1750 mindre kvægfarmere i Namibia har fået 
støtte til at levere oksekød til Savannahserien. 
Så når du køber 
kød fra Namibia, 
er du med til at 
skabe udvikling 
for et område 
svarende til 
Sjællands 
størrelse.

en god pose 
Til Danmarks Indsam

ling 2013 lå Coop igen 
i toppen blandt de 

største bidragsydere 
med en donation på 

2.105.982 kroner. Det kan 
kunderne takkes for. De 
havde nemlig bidraget 

til det høje beløb ved at 
købe den særlige Dan

marks Indsamlingspose i 
Coops butikker.

Coops Kloge Kunder
I 2013 satte Coop Grøn Idépris fokus på, hvordan mængden af emballage kan 
reduceres, genanvendes eller gøres grønnere i hjemmet, i supermarkedet eller 

hos producenterne. Til konkurrencen kom der mere end 1400 ideer 
fra forbrugerne. Dem arbejder Coop nu videre med. 

Læs mere på grønpris.dk 

etisk hanDel

10 %
Så meget vil Coop reducere 
eget madspild i 2013 og 
2014 i forhold til 2012 

40.000
singlebananer delte Coop ud på 

Rådhuspladsen i København sam
men med Stop Spild af Mad og 

Fødevarebanken i 2013. De 40.000 
svarer til det antal singlebananer, 

Coop smider ud om ugen.

en skæv ide
Det var en skæv vinderide fra en kunde til Coop 
Grøn Idépris 2012, der førte til, at Kvickly i 2013 
valgte at markedsføre og udbyde skæve gule
rødder. De skæve gulerødder, som kan udgøre 
op til 30 procent af en produktion, bidrager 
til reduktion af madspild på markerne. Det er 
gulerødder, som normalt ville have været smidt 
ud eller brugt til dyrefoder, fordi de enten er for 
skæve eller små. De skæve gulerødder udgør op 
mod 10 pct. af Kvicklys gulerodssalg.

medlemmerne fortæller
8 medlemmer blev i 2013 uddannet som Sa
vannah Storytellers. Efter en studietur til Coops 
grøntsagsproducenter i Kenya var de rundt til 
88 lokale medlemsmøder med mere end 8.000 
deltagere for at fortælle med egne ord og 
billeder, hvad det betyder for en afrikansk far
mer, at danskerne køber produkter fra Afrika. 

Det donerede Coops kunder med deres pant gennem Velgøren
hedsknappen til CARE Danmark og Børnsvilkår i 2013.

Læs 
mere på

handelmedafrika.dk

klima

vidste du, at… 
…i 2013 blev ca. 32.000 tons 

pap og 765 tons plast sendt 
til genanvendelse i Coop?

nyheder fra savannah
Savannah består af mere end 30 forskellige 
varer med rod i Afrika. I 2013 kom der flere nye 
Savannahvarer på hylden. Blandt andet:

pris For Csr 
Coop fik i 2013 CARE prisen for 
visionært CSRarbejde og et 
bredt samarbejde med CARE 
omkring Savannah. 

6.191.570,50 kr.

Din butik og
 & miljø

Kalahari salt fra Sydafrika
Pecannødder fra Sydafrika
Peanuts fra Zambia
Cashewnødder fra Elfenbenskysten
Honning fra Etiopien

sm
å

sto
f

12 | Dit Coop 2013 Dit Coop 2013 | 13 



din butik 2013

De små brugser 
er mange gange 

spået lukkedøden. 
En ny lukkelov gjorde 
spådommen aktuel, 
men Dagli’Brugsen 
er ikke sådan at slå 
ihjel. Heller ikke butik
ken i GludNørby, som 
brændte ned, to dage 
før en renovering var 
færdig. I dag er den 
genopstået med drive 
inbager, mødelokaler 
og masser af lokale 
aktiviteter.

tekst Kristian Herlufsen 
foto Kåre Viemose

En fire meter høj giraf våger over bagerafdelingen, 
og en stor brun bjørn truer ved hylderne med pasta 
og ris. Dyrene er stofdyr i helt realistisk højde og 
er med fra dengang, Dagli’Brugsen i hast måtte 
indvie en nødbutik i en fabrikshal. Håndværkerne 
var næsten helt færdige, og Dagli’Brugsens per
sonale havde stort set fyldt varer på alle hylder, da 
brandalarmen gik. Butikken kunne ikke reddes, 
og to dage før butikken skulle genindvies, var den 
brændt ned til grunden. 

”På to dage fik vi en nødbrugs op at stå. Medar
bejderne, bestyrelsen i brugsforeningen og vores 
Coopkolleger gjorde en stor indsats, men da vi 
var kommet plads, syntes jeg, det blev for kedeligt 
med betongulve og grå vægge. Nu er dyrene 
nærmest en institution,” fortæller Benny Michl, 
der er uddeler i Dagli’Brugsen i GludNørby. 

Opbygningen af en helt ny brugs gav mulighed 
for at realisere nogle af alle de ideer, som butik
kens bestyrelse og uddeler havde drømt om. Og 
som en føniks rejste sig en helt ny butik med en 
god driveinbager.  
  ”I Dagli’Brugsen kan vi overleve ved at være 
noget særligt for lokalområdet. Du kan ordne 
mange ting med en tur i Dagli’Brugsen. Vi har 
bagerbrød, benzin, udlevering af pakker og 
biblioteksbøger. Vi har billige priser på basis
varerne, men kan ikke konkurrere på alt med en 
discountbutik. I stedet kan vi hjælpe med mange 
ting i hverdagen, og der er altid brug for en butik 
med nærvær og god service.” 

I Dagli’Brugsen 
kan vi overleve 
ved at være 
noget særligt for 
lokalområdet

“

Engagementet i butikken er stort. Hver 
uge huser Dagli’Brugsens mødelokale 
på 1. sal alt fra møder i vandværkets 
bestyrelse til debatter op til valgene. 
Herudover arrangerer brugsens besty
relse og Benny Michl foredrag hver 
måned. 

”Vi er byens mødested. Vi vil 
gerne være et sted, hvor man kan få 
en oplevelse – uanset om det gælder 
inspiration til aftensmad, eller om man 
vil se en stor motorcykel,” fortæller 
Benny Michl og forklarer om et af 
Dagli’Brugsen GludNørbys mange 
succesfulde arrangementer i 2013, 

hvor kunderne blandt andet kunne se 
veteranmotorcykler og modeller af 
nyere slags på brugsens parkerings
plads. Herudover har borgerne i Glud
Nørby været inviteret til blandt andet 
fastelavnsfest, portvinsaften, rappel
ling på brugsens facade, bogforedrag 
og fortællinger om fængslerne i 
Horsens. 
 
Dagli’brugsen giver ikke op
Det lokale engagement skal også 
bære Dagli’/LokalBrugserne ind i 
fremtiden. En stærk, lokal butik får 
god opbakning og skal nok overleve i 
konkurrencen med discountbutikkerne 
og storbyens store supermarkeder, 
selvom der ikke længere er en luk
kelov, hvor kun små butikker må være 
åbne om søndagen. Det mener Jesper 
K. Andersen, der er kædedirektør for 
Dagli’Brugsen. 

”De små butikker er spået døde 
mange gange, men Dagli’/LokalBrug
sen er butikker, der ikke bare giver 
op. Vi er lokalområdets kraftcenter. 
Når byens andre butikker lukker, kan 
du ordne de daglige gøremål i de små 
brugser.” 
I 2013 har Dagli’Brugsen taget endnu 
flere funktioner ind i butikken, blandt 
andet bagerbrød, biblioteksbøger, 
pakker, medicin og bank. 

Kunder udpeger 
varer til lokalbrugsen
Sidste efterår inviterede uddeler 
Stine Høg Hansen 10 kunder på 
besøg i LokalBrugsen i Sejet, der 
ligger mellem Juelsminde og 
Horsens. Kunderne var en blan
ding af meget loyale kunder, 
der lagde en stor del af deres 
indkøb i butikken, og kunder, 
som primært brugte brugsen, 
hvis de manglede en liter mælk.  
Hun spurgte dem:
”Hvad forventer I af os, og hvad 
forventer I at finde på hylderne?” 
I LokalBrugsen har kunderne 
nemlig langt større indflydelse på 
butikkens sortiment end i andre 
butikker. Kun lige omkring halv
delen af sortimentet ligger fast, 
resten kan uddeler, bestyrelse/bu
tiksråd og kunder sammensætte. 
”Vi har nu lyttet og tilpasset 
vores varer. Kunderne har 
efterlyst inspiration og gode 
tilbud. De tiltag, vi gør, virker. Vi 
har i 2014, for første gang i flere 
år, budgetteret med overskud. 
Det er dog vigtigt, at kunderne 
støtter op om butikken ved at 
handle hos os. Hvis ikke vi bliver 
støttet af kunderne, ender små 
brugser som os med at lukke. Det 
vil være skidt for nærområdet og 
befolkningen i de små landsbyer. 
Med god opbakning fra byens 
borgere og servicemindet perso
nale ser fremtiden igen lys ud for 
LokalBrugsen i Sejet,” fortæl
ler Stine Høg Hansen.  

jesper k. 
andersen
kædedirektør,  
Dagli’/
lokalbrugsen

i kan 

ikke slÅ 

os ihjel

sådan gik det Dagli’/lokalbrugsen i 2013 
Dagli’Brugsen er en kæde med 372 nærbutikker, der primært er placeret i mindre byer over hele landet.  
LokalBrugsen er en række af de mindste butikker med tilsvarende koncept og placering. Omsætningen i  
Dagli’/LokalBrugsen i 2013 blev 6,9 milliarder kroner. Resultatet var lavere end året før og ikke tilfredsstillende.

Læs mere på
coop.dk/årsrapport2013
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hele Danmarks Coop
Med 1220 butikker og 38.000 ansatte rundt om i 
hele Danmark er Coop der, hvor kunderne er.  Se 
et par af de gode historier fra 2013, hvor ansatte, 
medlemmer og kunder gør lidt ekstra for butikken 
og lokalområdet.

en lokal bank 
Coop Bank testede bankkonceptet inden bankens åbning i 
SuperBrugsen Svenstrup i Nordjylland.  
“Mange af vores trofaste kunder er fortvivlede over, at den lo
kale bankfilial lukker, og at de nu får langt til nærmeste bank. I 
mange lokalsamfund tror jeg, at Coop Bank kommer til at spille 
en vigtig rolle,” lød det fra uddeler Henrik Gade Johansen.

bæreDygtigheD pÅ 
skoleskemaet
I samarbejde med Coops Sko
lekontakten og Kvickly Grind
sted var mærkningsordninger, 
samhandel og bæredygtighed 
på skemaet for elever på Grind
sted Privatskole i 2013. Eleverne 
havde et tæt samarbejde med 
Kvickly Grindsted og de ansatte, 
og de afsluttede projektet med 
en stand i butikken.

liDt ekstra for 
meDlemmerne 
Er du medlem af 
Coop, så får du mere 
med hjem. Det var 
budskabet, da der i 
forbindelse med en 
Coopkampagne blev 
uddelt chokolade i 
butikker og på bane
gårde. Folk blev spurgt 
om medlemskab, og 
hvis de svarede ja, var 
der en plade Savan
nah chokolade. Hvis 
svaret var nej, måtte 
de nøjes med en guld
karamel. I SuperBrug
sen Hedehusene delte 
de chokolade ud til 
75 medlemmer på en 
eftermiddag.

butikkens nye klæ’r 
Dagli’Brugsen Stjær i Østjylland var en af 
de Dagli’Brugser, der blev til LokalBrug
sen i 2013. Inden det blev fejret i den lille 
landsby, var indbyggerne blevet hørt om 
deres ønsker til butikken. Et konkret ønske 
var flere økologiske, lokale grøntsager. 
Derfor var den lokale leverandør af økolo
gisk grønt inviteret med til åbningsfesten. 

bornholms 
butikker til folkemøDe

Coop var også med til Folkemødet 
på Bornholm. Dagli’Brugsen Nyker gik 
sammen med de øvrige Coopbutik
ker på Bornholm om en række fælles 

aktiviteter om etisk handel, fairtrade og 
Savannah. 6000 singlebananer blev 

delt ud foran SuperBrugsen i Allinge, og 
om aftenen inviterede Coop til ”over
skudsmiddag” med debatten ”Hvem 
har egentlig ansvaret for madspild?”.

historisk Åbning
I november åbnede den første Su
perBrugsen, som er åbnet på Fyn i 30 
år. Butikken er bygget op fra grunden 
efter SuperBrugsens nye koncept, der 
går ud på at gøre det til en lidt rarere, 
enklere og mere lækker oplevelse at 
handle dagligvarer i sit lokalområde. 

en fantastisk følelse
I 2013 åbnede tre Kvicklyer – Tåstrup, Amager og Sønderborg. 
Butikkerne er lavet ud fra, hvad kunderne siger, de gerne vil have. På 
Amager var der gang i den til åbningsdagen:  
”For tre uger siden så butikken helt umulig ud,. At stå her i dag og se, 
hvor flot det er. Det føles fantastisk. Vi har sagt fra dag et, at vi bliver 
Danmarks bedste Kvickly, og det er jeg overbevist om, at vi gør,” lød 
det fra Winnie Isen, salgsleder i den nye Kvickly på Amager.

et velgørenDe tryk
I syv sønderjyske SuperBrug
ser kunne kunderne i 2013 
donere flaskepant til et lokalt 
julemærkehjem, hvis de 
trykkede på velgørenheds
knappen på pantautomaten. 
48.094,25 kroner blev doneret 
til julemærkehjemmet i 2013.

tekst Kristine Kornum illustration LLustra
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niels karstensen,
kædedirektør, 
fakta

jesper 
uggerhøj,
kædedirektør,  
irma

Fakta by Coop
2013 var også året, hvor fakta 
og Coop kom hinanden endnu 
nærmere, da Coops røde kort 
begyndte at kunne bruges i 
fakta. Et projekt, som både 
skal give kunden mere med 
hjem og understrege, hvilken 
koncern kæden tilhører.
”Da jeg var på besøg i butikker
ne, blev jeg også opmærksom 
på, at det ikke var alle, der var 
klar over, at fakta var en del 
af Coop. Det er utrolig vigtigt, 
at vi får fortalt, at det er fakta 
by Coop, fordi vi er en koncern 
med en anden mission end kun 
penge.” 
Ud over at kunne bruge 
Coopkortet i fakta begyndte 
medlemmerne også i 2013 at 
kunne hente gratis Sam
virke i fakta.

forbrugerens  
fakta Da Niels Karstensen overtog direktørposten 

i fakta, blev han præsenteret for flere 
rapporter og analyser om butikskæden, men 
først da han flyttede kontoret ud i butikken, 
fik han faktas muligheder og udfordringer ind 
under huden.

tekst Aske Gott 
Sørensen

foto Nils Lund

Nogle kunder havde kørt langt for 
at give deres meninger om fakta til 
kende, andre blev overraskede, når 
Niels Karstensen fortalte, hvad han 
lavede til hverdag. Fælles for dem alle 
var, at de fik et talerør direkte ind til 
direktørgangen, da faktas kædedirek
tør i november 2013 rykkede kontoret 
fra vante rammer i Albertslund og ud i 
tre faktabutikker i tre landsdele.

”Man kan læse rigtig mange ana
lyser, forfærdelige tal og udsagn om 
fakta, men det, der var det væsentligste 
for mig, var at komme ud og snakke 

med kunderne for at høre, hvorfor de 
handler i fakta, hvad der kan drille 
dem, og hvad de mangler,” siger Niels 
Karstensen.

Når Niels Karstensen tog opstilling 
ved cafebordet i sit alternative kontor, 
bød han kunderne på en kop kaffe og 
en snak om fakta, og det blev til 120 
forslag om, hvordan fakta blev en 
bedre butik. 

”Der var nogle ting, der gik igen. 
Vi har haft en periode, hvor der har 
været for mange tomme hylder, en 
svingende kvalitet på frugt og grønt og 
fejl i prisen på varerne. Det er noget, 
vi er meget opmærksomme på at gøre 
noget ved, og vi arbejder specifikt lige 
nu med frugt og grønt, hvor vi løfter 
kvaliteten.”

Alle forslagene blev til en top 10, 
som skal løses løbende, og de tre gen

gangere, som nævnes ovenfor, er Niels 
Karstensen og fakta allerede i gang 
med at kigge på.

29-04-2013 1 

Service 
Irmas íntroduktions
dag starter med, at 
driftskonsulent Stig 
Hartmann med et 
lysbilledshow tager 
eleverne på en rejse 
gennem Irmas historie. 
Helt fra begyndelsen 
har gode, ægte varer af 
fin kvalitet og et højt 
serviceniveau været 
synonymt med Irma. 
Det afspejler sig i en 
lang række af priser for 
ledelse, indretning, købmandskab, 
kvalitet og senest i 2013 en placering 
som kæden med den bedste service. 
Danmarks kunder er blevet spurgt, 
hvor de synes, at man finder den 
bedste kundeoplevelse, og her vinder 
Irma med et solidt forspring ned til 
den næste på listen. Og det er her, 

at introduktions
dagen kommer ind i 
billedet.

Irma arbejder hele 
tiden for at sikre, 
at nye medarbej
dere modtager den 
bedste introduktion 
til Irmas historie og 
varer, så de bedst 
muligt kan rådgive 
og vejlede kunderne.

En af eleverne er 
Caroline Kistrup 

Vallys, som har fået studiejob i Irma 
på Islands Brygge i København. For 
hende er det intet problem, at stå op 
en lørdag morgen for at komme på 
skolebænken.

”Jeg synes, det er rigtig fedt, at jeg 
får lov at lære, hvordan man service
rer i Irma og at sidde ved kassen, 
før jeg skal ud og møde kunderne,” 
lyder det fra Caroline. Halvdelen af 
introduktionsdagen går med at arbejde 
i kassen. Fra fire kassebånd prøver 
eleverne på skift kræfter med både 
udregninger og service.

Caroline sætter sig ved kassen, som 
bipper ved første varescanning. Hun 
trækker hurtigt hænderne til sig og ser 
spørgende op. Heldigvis er kunderne 
i dag også elever, så de kan hjælpe 
hinanden. ”Jeg tror, det er den knap 
der,” lyder det fra en ‘medstuder
ende’, og snart flyver varer i form 
af tomme mælkekartoner, dåser, 
pakker og flasker gennem scanneren. 
Høflighedsfraserne og smilene til 
kunderne kommer helt af sig selv, og 
det tyder på, at også dette hold af nye 
medarbejdere forstår Irmas kultur.

”Goddag. Så skal jeg bede om 110 
kroner, tak. Her er din pose. Vil du 
have bonen med? Ha’ en god dag.”

tekst  Cornelius 
Corneliussen

takt, tone og to liter 
mælk

irma får økopris
I februar 2013 modtog Irma en 
pris for sit arbejde med at frem
me økologi i kvalitetsprodukter 
i detailbranchen. Økologiske 
varer udgør over 20 procent af Ir
mas samlede omsætning, hvilket 
formodentligt er en af de højeste 
økologiske andele i verden. 

I et hjørne af Coops hovedkontor 
ligger Irmas Kasseskole. Her lærer 
nye elever hver uge om, hvad der 
gør Irma til noget særligt.

sådan gik det fakta i 2013 
Fakta er en discountkæde med 431 butikker placeret over hele landet med et sortiment, der dækker hovedpar
ten af forbrugernes behov for dagligvarer. I fakta indgår også fakta Q. Omsætningen for fakta i 2013 blev 10,1 milliar
der kroner. Fakta opnåede et meget utilfredsstillende resultat for 2013, hvilket især skyldes lukkelovens ophævelse. 

Læs mere på
coop.dk/årsrapport2013

sådan gik det irma i 2013 
Irma består af 83 butikker primært placeret i hovedstadsområdet med en klar kvalitetsprofil inden for fødevarer. 
Omsætningen for Irma i 2013 blev 2,4 milliarder kroner. Trods den meget hårde priskonkurrence og discountkæ
dernes vækst er det lykkedes Irma at fastholde sin markedsandel og forbedre sit resultat.
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sådan blev Coop bank til i 2013 
Coops øverste myndighed, landsrådet, besluttede den 20. april 2013, at Coop skulle etablere en 
bank. Den 6. maj gav Finanstilsynet sin tilladelse til banken. og i samme måned tiltrådte Allan Nørholm 
som adm. direktør og Charlotte Skovgaard som direktør. I juni måned åbnede banken for de første kunder.  

C
o

o
p

 b
a

nk

allan nørholm,  
adm. direktør, 
Coop bank Kom i banken

coopbank.dk

I mere end 100 år har Coop arbejdet for at gøre 
danskernes hverdag lettere, billigere og bedre. Ved 
at sælge ærlige varer til ærlige priser. Coop Bank er 
blevet til efter samme principper.

tekst Kristine Kornum
foto Lisbeth Holten

I sommeren 2013 slog Coop Bank 
dørene op. Med banken har danskerne 
fået adgang til at hæve og indsætte 
penge mere end 1.000 steder i hele 
landet og til en bank, der vil være 
blandt de mest enkle og billigste 
banker i Danmark.   

”Coop Bank er en bank for den 
almindelige dansker. I vores bank kan 
du have en helt almindelig konto, som 
du kan bruge som lønkonto, NEMkon
to, budgetkonto eller madkonto. Du 
kan også spare penge op til en attrak
tiv rente. Vi kan med andre ord klare 
de almindelige bankforretninger, som 
danskerne har flest af,” fortæller Allan 
Nørholm, adm. direktør i Coop Bank.

Coop Bank er blevet til virkelighed, 
fordi medlemmerne ønskede det. Da 

formål er der etableret et rådgivnings
center, som kunderne kan kontakte på 
telefon, mail eller via nettet.

”Hvis den her bank skal kunne drives 
så billigt som muligt, så skal tingene 
primært foregå via internet, mobil og 
telefonsupport. Muligheden for at have 
butikkerne til at hjælpe med nogle ting 
er helt unikt. Men det skal ikke genere 
butikkerne. Du gider ikke stå i kø, 
når du skal købe mælk, fordi der er en 
foran dig, der skal snakke bankforret
ninger,” siger Allan Nørholm.

Særligt på et område adskiller Coop 
Bank sig fra andre banker. Bankens 
fokus er ikke at maksimere et over
skud, målet er at give medlemmer en 
så god oplevelse, at loyaliteten stiger 
over for Coop.  
”Jeg synes jo, at jeg har verdens bed
ste job. Jeg har været med til at starte 
en bank op, som er anderledes, og 
som har noget på hjerte. Vi 
skal være en af de bed
ste fordele for Coops 
medlemmer.”

“

medlemmernes 
enkle bank

Coop i en større undersøgelse spurgte 
medlemmerne, hvad de savnede 
i fordelsprogrammet, var simple 
bankydelser et af de højeste ønsker. 

I Coop Bank kan kunderne hæve 
og indsætte penge i supermarkedet, 
når de alligevel er nede at handle. 
Indtil videre tilbyder banken de mest 
almindelige konti, som lønkonto og 
opsparingskonto. På sigt kan billån og 
måske boliglån komme på tale. 

en unik bank
Bankrådgivningen foregår ikke over 
stregkoder og hakket kød. Til det 

Digital banK
For at drive Coop Bank så 
billigt som muligt kan du 
gøre langt de fleste af dine 
bankforretninger på nettet. 
Du kan også ringe til ban
ken. Se den digitale bank 
på coopbank.dk

Coop Konto
Coop Konto er kontoen 
til de daglige gøremål. 
Du bestemmer selv, om 
du vil bruge kontoen som 
lønkonto, NEMkonto eller 
budgetkonto. Du kan også 
bruge den som madkonto, 
hvor du overflytter et fast 
månedligt beløb. 

højrenteKonto
En højrentekonto i Coop Bank har en 
af markedets mest attraktive renter. Du 
bestemmer selv, hvor meget du ønsker at 
indsætte  dog har banken sat en øvre 
grænse på 1 million kroner.

masterCarD
Coop Banks mastercard fun
gerer både som kreditkort og 
medlemskort. Du køber ind i 
Coops butikker uden at betale 
gebyr, har adgang til dine 
medlemstilbud og optjener 

point, når kortet scannes 
ved indkøb i Coops 
butikker.

Forbrugslån
Drømmer du om en god sommerferie 

eller designermøbler, kan du få et 
forbrugslån i Coop Bank med en fast 

ydelse hver måned over 12–96 måneder 
 afhængigt af lånets størrelse. Der er 

mulighed for at låne op til 100.000 kr. 
uden sikkerhed til en god rente.

 Jeg har været 
med til at starte 
en bank op, 
som skal være 
en af de bedste 
fordele for Coops 
medlemmer
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menneskerne bag Brugsen

Læs mere på
coop.dk/frivillig
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vil du være med? 
For at blive frivillig medlems
valgt i Coop skal du vælges på 
det årlige medlemsmøde. For 
Coopejede butikker hedder 
mødet et årsmøde, og for de 
selvstændige butikker hedder 
det en generalforsamling. Tag 
kontakt til din lokale Kvickly, 
SuperBrugs eller Dagli’Brugs for 
at blive opstillet til mødet.

De frivillige i Coop hedder 
medlemsvalgte, fordi de er 
valgt af Coops medlemmer 
på et årligt medlemsmøde. 
Medlemsvalgte sidder enten i 
et butiksråd eller en brugsfor
eningsbestyrelse i Kvickly, Su
perBrugsen eller Dagli’Brugsen.

Det handler om lokalt fællesskab og indflydelse 
på en millionforretning, når BirteMarie Jørgen
sen, ligesom 3581 andre, har valgt at engagere 
sig frivilligt i den lokale brugs. 

tekst Kristine Kornum
foto Mew

Confit de canard og god rødvin. Grin. 
Og den der dejlige weekendstemning 
blandt naboer og venner. Kunderne i 
den lille Dagli’Brugs i Ørholm, som 
ligger uden for Lyngby i Nordsjælland, 
er godt vante. Butikkens bestyrelse kan 
nemlig godt finde på at dele smags
prøver på confit de canard og rødvin 
ud til kunderne i en weekend. De har 
også delt 300 økois ud til byens børn 
til butikkens årlige Sankt Hansar
rangement og serveret lun gløgg på en 
kold decemberhverdag. De gør det helt 
frivilligt. Fordi det betyder noget, at 
deres butik overlever. 
Fordi deres butik er 
lidt anderledes end de 
andre. Den er nemlig 
ejet af dem og alle de 
andre medlemmer, 
ligesom alle Coops 
butikker er.

”Jeg kan godt lide det sammenhold, 
der er i et lille samfund som vores. At 
jeg kender folk, når jeg kommer hen 
i Brugsen. I bestyrelsen kan vi skabe 
begejstring ved at lave noget for byen 
nede i butikken og på den måde få en 
større fællesskabsfølelse i lokalsam
fundet,” fortæller BirteMarie Jør

Mange drømmer ikke om, 
hvor seriøst det er, og hvor 
meget ansvar man har. Du 
har indflydelse og kan på-
virke butikken

“

gensen, der er formand for bestyrelsen 
i Ørholm Brugsforening.

Hun er en af dem, der bruger 
flere timer om ugen på den lokale 
Dagli’Brugs og foreningsarbejdet bag. 
Arbejdet handler både om at sparre 
med uddeleren om, hvordan butik
ken klarer sig, og hvad strategien 
skal være for fremtiden. Samtidig er 
bestyrelsen med til at brande butikken 
lokalt og sætte fokus på bæredygtigt 
forbrug. 

”Jeg bliver ofte mødt med undren 
over, at jeg er frivillig i brugsen. 

Mange drømmer ikke om, hvor seriøst 
det er, og hvor meget ansvar man har. 
Du har indflydelse, og du har alle mu
ligheder for at påvirke butikken og lave 
aktiviteter om de mærkesager inden for 
bæredygtigt forbrug, som du synes er 
vigtige,” siger BirteMarie og tilføjer: 

”Det kræver noget at være med, og 

du skal være dygtig for at stå i spidsen 
for en millionforretning i krisetider.”

Alle Coops frivillige kan gratis 
komme på kurser i blandt andet regn
skabsforståelse, ledelse og personlig 
udvikling. 
 
barnDomsarven brugsen
Som i alle andre foreninger er graden 
af engagement forskellig blandt de 
frivillige. BirteMarie er en af dem, 
der bare ikke kan lade være med 
lige at kigge ned forbi butikken eller 
sende mails med inspiration videre til 
resten af bestyrelsen. Det brændende 
engagement har hun med hjemmefra. 

”Brugsen var en naturlig del af min 
barndom. Vi var andelsmennesker 
hjemme hos os. Jeg kom faktisk ikke 
i en købmandsforretning, før jeg var 
21 år. Så der har jeg min positive hold
ning til Coop fra. Jeg kan godt lide, at 
det ikke er en flok kapitalister, der står 
bag. Coop er medlemsejet, og folk har 
mulighed for at få indflydelse.”

I BirteMaries barndomshjem ri
mede sundhed på madpyramiden. Det 
ansvar, som FDB, senere Coop, tog 
for folkesundheden allerede tilbage i 
70’erne, er en af de værdier, man som 
frivillig er med til at bakke op om.

”Jeg ved godt, at min brugs og 
resten af Coop er en forretning, der 
skal tjene penge, men jeg kan godt 
lidt tanken om, at virksomheden også 
bruger penge på at markere mærke

Coop giver tilbage til lokalsamfundet
Butiksråd og bestyrelser kan søge penge hos Coop til at lave lokale med
lemsaktiviteter. I 2013 blev der bevilget 2,8 millioner kroner til aktiviteter. 
Det er en af de måder, Coop giver overskud tilbage til lokalsamfundet.

sagerne. Coop behøvede jo ikke at gøre 
det. Vi behøvede jo ikke bruge penge 
på at lave sunde aktiviteter til børn, 
finde producenter i Afrika, arbejde 
med Fairtrade i Irma og alt det andet.”

Kunderne i Dagli’Brugsen Ørholm 
møder især mærkesager til butikkens 
årlige generalforsamling. Sidste år var 
der fokus på sundhed, og i år er det 
Coops arbejde med at skabe udvikling 
i Afrika gennem handel, der er på 
dagsordenen. Her kan byens borgere 
komme til foredrag med en Savannah 
Storyteller, som er et medlem, der 
selv har besøgt et af Coops projekter i 
Afrika og fortæller ud fra det.

Nogle mennesker bruger al deres 
frivillige tid på nødhjælpsorgani
sationer og andre NGO’er. Det var 
måske også det, BirteMarie engang 
troede, hun skulle. 

”Det var nok ikke lige den her form 
for frivillighed, jeg havde regnet med at 
skulle lave, men kombinationen af indfly
delse, lokalt fællesskab og bæredygtige 
værdier har der ikke været andre organi
sationer, der har kunnet slå endnu.”  
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Royalt porcelæn, kaffemaskiner, 
cykler, møbler og meget mere er fyldt 
med medlemsrabatter og pointopspa
ring kørt igennem de virtuelle kasse
bånd på Coops hjemmeside i 2013. 
”I januar solgte vi Royal Copenhagen
fade for over en million kroner på det 
første døgn. Det var helt klart en af 
vores store succeser og en fornøjelse at 
starte året med,” lyder det fra salgsdi

rektør for coop.dk, Brian Andersen. 
Senere på året, i september 2013, 

introducerede coop.dk 150 mærkevarer 
til medlemspriser, som blev sendt ud 
til Coops medlemmer med Samvirke. 
Her blev blandt andet de nylancerede 
FDBmøbler en kæmpe succes. Og 
det er fortrinsvist de specielle varer, 
webshoppen vil satse på.

”Coop.dk har en mission om at blive 
Danmarks førende nethandelsvirksom
hed, og da mange af vores medlemmer 
har langt til de mere specielle varer, vil 

De tre beDst sælgenDe varer pÅ Coop.Dk i 2013

DAMECyKEL Mustang

HAVEMØBELSæT  nonwood og rattan (Model Kiwi)

KAPSELKAFFEMASKINE Caffitaly M2

Discount kun på 
nettet
Irma havde som nogle af de 
første en butik på internettet, 
og for at følge med kunder
nes efterspørgsel har de som 
noget nyt taget et fast sorti
ment af over 100 discount
produkter fra fakta ind i 
netbutikken. Salget 
er vokset kraftigt 
i 2013 og for
ventes også at 
gøre det i de 
kommende år.

Coop.dk vil gerne være danskernes foretrukne butik 
på nettet. Her er hyldemeterne lige så lange, som 

internettet er dybt og varerne mangfoldige.
tekst Cornelius Corneliussen

Kig, klik og køb

vi sørge for, at de nemt og bekvemt kan 
finde de varer hos os. Derfor har vi også 
relanceret hjemmesiden, fået nye varer 
og gjort det eksisterende sortiment mere 
tillokkende,” siger Brian Andersen.

Nogle af de nye varer finder man 
blandt andet i kategorien ’Baby’. Her 
kan man købe alt til barnets første år 
med sikkerhed for at finde ansvarlige 
babyprodukter i god kvalitet.

”Vi ser nethandlen som en forlæn
gelse af de fysiske butikkers hylde
meter, så du, stort set uanset hvad du 
leder efter, kan finde det et sted i Coop, 
hvad enten det er gående bag indkøbs
vognen eller siddende bag skærmen 
derhjemme,” siger Brian Andersen.

Derfor har vi også relanceret hjemmesiden, 
fået nye varer og gjort det eksisterende 
sortiment mere tillokkende“

shop med på
coop.dk

brian andersen,
salgsdirektør, 
coop.dk
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Din butik og
forretningen

De fleste er klar over, at 2013 var et 
hårdt år i dagligvarebranchen som 
helhed og dermed også i Coop. De 
gamle travere finanskrise, lukkelov og 
grænsehandel gjorde det svært for 
vores virksomhed at opnå et resultat 
for året, der kan betegnes som til-
fredsstillende. Omvendt kan vi i direk-
tionen ikke komme i tanke om et år, 
hvor virksomheden har gennemført 
flere store og spændende projekter 
end i 2013. Det ruster os til fremtiden, 
og det glæder jeg mig over.
Peter Høgsted – adm. direktør, Coop

“

37% 
Så stor var Coops markedsandel i 2013. Det 
gør Coop til Danmarks største dagligvare
virksomhed.

165 mio.  
Det blev Coop og brugs
foreningernes samlede 
resultat før skat i 2013.

resultat
24 mio. kroner. Det blev Coops resultat 

i 2013 mod 228 mio. kroner i 2012.

Coop

vidste du, at… 
…Coops foreningsbe
styrelse, som består 
af ti Coopmedlem
mer, i 2013 afsatte 18 
millioner kroner, som 
Coop A/S skal bruge 
til projekter inden for 
sundhed, klima, miljø 
og etisk handel?
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Coop invest
Coop Invest fik i 2013 to af koncern
ens datterselskaber under sig, nemlig 
Republica og Severin. Selskabet, der 
primært beskæftiger sig med drift af 
Coops ejendomme, havde i 2013 et 
bedre resultat end forventet. Årets 
resultat er 50,1 millioner før skat. I 
2013 udbyggede Coop Invest området 
‘MegaSyd’ i Viby ved Aarhus, og 
selskabet arbejdede med opførelsen af 
et 0energihus til Aarhus Erhvervsaka
demi, som efter planen skal stå klar i 
midten af 2014.

republiCa
Repulica er et reklamebureau, der er 
ejet af Coopfamilien. Ligesom Coop 
Invest har Repulica haft et godt år, 
hvor der både er kommet nye kunder 
og opgaver til. Reklamebureauet havde 
et resultat i 2013, der er bedre end 
forventet og bedre end sidste år. Årets 
resultat er 6,9 millioner før skat.

severin kursusCenter
Severin Kursuscenter er et kursus og 
konferencecenter, som blev bygget af 
FDB i 1932. Det ligger i Middelfart på 
Fyn. 2013 stod i ombygningens tegn 
for Severin. En ombygning, som både 
har taget hensyn til stedets historiske 
arv og samtidig har givet et moderne 
og tidssvarende løft til stedet. Ombyg
ningen har påvirket årets resultat, som 
ikke helt lever op til forventningerne. 
Årets resultat er 0,0 millioner før skat.

Både Coop Invest og Republica går ud af 2013 med bedre 
resultater end forventet. Som koncern mærkede hele Coop

familien dog den økonomiske krise i 2013. Det samlede resultat 
for koncernen blev 120,4 mio. før skat. 

Coop-familien

Invest

Danmark

amba

    

Comeback 
til FDb møbler 
I 2013 tog Coop en række af 
de gamle FDBmøbelklassikere 
tilbage på hylden. Det blev en 
stor succes. Poul M. Volthers 
køkkenstol i sig selv solgte over 
850.000 eksemplarer. Møblerne 
er lavet af bæredygtigt FSC
mærket træ.

Coop-legetøj 
hjælper syge børn 
I 2013 begyndte Coop et samarbejde med H.C. 
Andersens Børnehospital i Odense om at sende 
legetøj med defekt emballage til hospitalet. 
Legetøjet i sig selv fejler dog ikke noget. I 
december 2013 fik alle børn på børnehospitalet 
en gave i form af legetøjet juleaften. Succesen 
bliver gentaget i 2014. 

hVAd  
KøBer du i 
tysKlAnd?
Da Coops første butikker, 
to faktabutikker, uden for 
Danmark åbnede i 2013, 
væltede kunderne ind, 
og salget passerede 10 
millioner den første uge. 
Butik nr. 3 er på vej. 
 
Det har fakta solgt: 
•  114.000 plader Ritter 

Sport solgt på en uge.
•  7 paller Merrild kaffe 

solgt på en onsdag 
formiddag.

•  3.000 hotdogs solgt på 
en enkelt dag.

Coop er med 
på moden 
I 2013 købte Coop rettighederne 
til de to danske modetøjsmær
ker Jackpot og Cottonfield. Det 
betød, at de 79 Kvicklyer over 
hele Danmark i januar 2014 
kunne invitere kunderne ind i en 
helt ny afdeling med modetøj 
fra de to mærker. 

Kvaliteten er den samme som hidtil. Det er de samme 
designere, de samme materialer og de samme pro-
ducenter som hidtil. Forskellen er først og fremmest 
prisen, der er 25 – 50 procent lavere.  
Lennart Bernhoft, kategorigruppechef, Coop

“

45
Så mange nye  

butikker åbnede  
Coop i 2013
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Den store 
medlemsquiz
Har du læst, hvad Coop gjorde for at sætte fokus på 

madspild eller set, for hvor mange penge du og resten 

af Coops medlemmer fik tilbage i form af point og ra

batter i 2013? Test din viden og deltag i konkurrencen 

om en iPad mini.

Spørgsmål:
Hvor mange bananer delte Coop ud på Rådhuspladsen i sommeren 2013 i 

kampen mod madspild?

10.000               40.000                           100.000 

Fordi du er medlem og medejer, får du del i Coops overskud. Det sker 
blandt andet gennem point og medlemsrabatter. For hvor mange millioner 

kroner gav Coop tilbage til medlemmerne i 2013?

   413 mio kr. 513 mio kr.  613 mio kr.  

Hvor mange millioner kroner har Coop i 2013 givet til lokale medlems
aktiviteter, som Coops frivillige medlemsvalgte står bag?

   1,8 mio kr. 2,8 mio kr. 3,8 mio kr. 

Deltag i quizzen på samvirke.dk/medlemsquiz 

VinD en iPad
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