
Formandens beretning 2021
Af næstformand Martin Rud i fravær af formand Ejnar Jakobsen.

Foreningen

Hvor gammel er foreningen
Gl. Rye Brugsforening er formentlig Gl. Ryes ældste forening - den fylder ikke mindre end
137 år i oktober.

Flot opbakning fra medlemmerne
Vi har i dag 534 medlemmer, og deres loyalitet er i toppen sammenlignet med andre
Dagli’Brugser.

111 er tilmeldt Coop Prime - det er mere end dobbelt så mange som nr. to i vores distrikt
bestående af godt 50 butikker! Disse kunder sætter hver måned et beløb ind til at handle i
Coops butikker mod til gengæld at få gratis film, serier, musik, magasiner, benzin og bilvask,
samt 15% rabat på en lang række varer. Det sikrer os, at folk lægger flere indkøb i Gl. Rye.

2 ud af 3 har Coop App’en, og de er flittige til at bruge: 10,4% af betalingerne i butikken sker
med Scan & Betal - det er også mere end dobbelt så meget som nr. to i distriktet! Det frigiver
tid til, at medarbejderne kan sætte varer frem og gøre butikken ekstra lækker.

Hvad gør vi for at få fat i nye tilflyttere
Det er særdeles vigtigt, at vi får gjort opmærksom på os selv over for nytilflyttere.

Vi har derfor bl.a. udarbejdet en folder om butikken, og sammen med Borgerforeningen giver
vi nytilflyttere en velkomstkurv med vareprøver, folderen, nyeste Aktuelt og foldere fra andre
foreninger i byen. I 2020 uddelte vi lige knapt 20 kurve.
Tip en nytilflytter på glrye.dk/tilflyttertip

Gl. Rye lånet
Afviklingen af Gl. Rye-lånet fra 2016 på i godt 1,1 mio. forløber planmæssigt: Ved udgangen
af 2020 var restgælden ca. 950.000 kr., og med udgangen af 2026 vil lånet være
tilbagebetalt.

Byens Egen butik
Vi kalder os Byens Egen Butik, fordi vi er til for Gl. Rye. Vi er også mere end bare en butik,
og vi gerne arbejder sammen med byens foreninger og borgere. Selvom 2020 var et specielt
år, var det alligevel ingen undtagelse:



Byens Samlingssted
Sammen med seks af byens foreninger samt Greenways.dk, Gl. Rye Kirke, Gl. Rye Skole og
Restaurant Lyng Dal skaber vi foran butikken i løbet af foråret et nyt samlingssted for byen.
Vi er gået i gang med de første spadestik i netop de sidste par dage, og vi fortæller meget
mere om i de kommende måneder.
Stedet bliver indviet ifm. Uge 30.

Ølsmagning og live-musik
Hvordan holder man en kæmpe fest under hensyntagen til Covid-19-restriktionerne? Dét gav
vi sammen med Hall of Drums og den lokale brygmester Simon Toft vores svar på sidst i
marts, hvor mere end 100 af byens borgere deltog i en online fest med ølsmagning,
funkmusik fra et firemands liveband og folk, der ringede ind med musikønsker.

Bydysten: En motionskonkurrence med Virklund
Vores lokale Torbjørn Gasbjerg stablede sammen med en ven fra Virklund en løbe- og
gåkonkurrence for hele familien. Over godt tre uger i februar registrerede Gl. Ryes 1.600
indbyggere ikke mindre end 70.000 tilbagelagte km. Virklund overgik os kun med 1.000 km,
selvom de er mere end dobbelt så mange indbyggere.

En solrig formiddag to uger efter arrangementet var Byens Egen Butik vært ved uddeling af
præmien - for det fik Gl. Ryes borgere trods nederlaget - kaffe, saft og kager til alle, der kom
forbi butikkens torv.

Vi håber, at vi i 2021 kan komme til at lave endnu flere aktiviteter for byens borgere,
efterhånden som Corona forhåbentlig slipper taget mere og mere.

Fremtiden

Konkurrencen stiger
Konkurrencen i dagligvaremarkedet er hård, og i vores lokalområde er den ikke mindre
stærk: Rema1000 bliver til noget både i Virklund og i Ry inden for få år. Gør vi ikke noget,
mister vi derfor helt sikkert markedsandele.

Fra konsolidering til udvikling
Hvor vi i året siden sidste generalforsamling valgte at konsolidere os og få godt styr på
forretningens drift, er det nu tid til, at vi begynder at se på, hvordan vi kan udvikle os og
vinde markedsandele.

Det er ikke kun et 2021-projekt, men nærmere en femårsplan, vi begynder at gå i gang med.


