
BORGERMØDE I FYNSLUNDHALLEN D. 26 JAN. 2023
Præsentation af Dagrofa koncept



PROGRAM

19:00: Velkomst

19:10: Update fra Arbejdsgruppen - Indkøb i Fynslund

19:30: DAGROFA

20:30: Åben for spørgsmål

21:00: Salg af anpartsbeviser
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Hvorfor Dagrofa?

 Dagrofa rakte selv ud til arbejdsgruppen, for at høre om vi var 

interesseret i et oplæg fra dem.

 Dagrofa konceptet er skræddersyet til succes, i mindre 

lokalsamfund som vores, hvor Købmanden selv har stor indflydelse 

på butikkens indhold og drift. 

 Dagrofa kører med samme priser i alle koncernens butikker (Meny, 

Spar, MinKøbmand, Letkøb)

 Dagrofa har ”konverteret” en Coop butik før – lige nu gør de det 

dagligt – og de kan gøre det her hos os – sammen med os.



Tidslinje for processen

1. ARBEJDSGRUPPEMØDE BORGERMØDE
SALG AF 

ANPARTSBEVISER
ETABLERING AF 

EJENDOMSSELSKAB
ÅBNING AF NY BUTIK

COOP annoncerer lukning

Arbejdsgruppe etableres

Ansøgning KFI 

midler 

2. Arbejdsgruppemøde afholdes 

med sparring fra Ågård gruppen

Tildeling af KFI midler

Oplæg fra Dagrofa på

Indretning af ny butik

Afgivelse af 

bud på ejendom

Uddeling af 

anpartsbeviser

Indsamling af 

anpartsbeviser

4. Arbejdsgruppemøde

afholdes

Aktiv salgskampagne +

Indsamling af anpartsbeviser

5. Arbejdsgruppemøde

Afholdes med Dagrofa

Forhandling af ejendom

Køb af ejendom

Renovering af butik 

påbegyndes

Ansættelse af ny købmand

Renovering færdig + 

indretning af butik

Dagrofa tager 

kontakt

16. dec. 2022

Ågård arbejdsgruppe 

Kontaktes for sparring

Præsentation for 

Lokalrådet

Besigtigelse af ejendom
3. Arbejdsgruppemøde 

afholdes med Dagrofa

FACEBOOK update

til borgere

FACEBOOK update

til borgere

LUKNING AF BRUGSEN

Uddeling af 

anpartsbeviser

Rekruttering af 

ny købmand

Bestilling af nyt

inventar

Overtagelse af 

ejendom

Butik tømmes 

for inventar

Ansættelse af personale

6. Arbejdsgruppemøde

afholdes med Dagrofa

7. Arbejdsgruppemøde

afholdes med Dagrofa

8. Arbejdsgruppemøde

afholdes med Dagrofa

1. aug. 2023



Ejendommens tilstand

 Bygningen og udenomsarealer er besigtiget af flere omgange, med 

erfarne fagfolk på sidelinjen og et vågent øje for økonomien.

 Der skal bl.a. investeres i nyt inventar, køl/frys, belysning m.m. og 

udvendigt skal facader, træværk, tag og asfalt have en kærlig 

hånd.

 Tankanlægget forbliver som nu, men ønskes udmatrikuleret til OK.

 Arbejdsgruppen arbejder med en visionsplan, som udover at skabe 

hyggelige rum og rammer – indvendigt såvel som udvendigt, har 

fokus på at skabe en ”grøn” og energivenlig butik. 



Hvad kræver det?

 Der skal indsamles kr. 2.000.000,- i form af anpartsbeviser, 

donationer, fondssøgning m.m., for at budgettet kan hænge 

sammen.

 Anpartsbeviser sælges for kr. 2.500,- /stk og man kan købe det antal 

man ønsker. Pengene bliver først opkrævet, når der er samlet det 
nødvendige antal tilkendegivelser sammen.

 Donationer / sponsorater på alle beløbsstørrelser, fra foreninger, 

erhvervsdrivende, private m.m. er også en mulighed.



"

"

Et attraktivt lokalsamfund 

kræver attraktive tilbud 

– også når det gælder indkøb

Værdien på fast ejendom falder mellem 10% - 20%, når den lokale 

dagligvarebutik lukker i et område, som nu er tilfældet i Fynslund.

Set fra en ejendomsmæglers synspunkt, vil jeg klart opfordre jer til at kæmpe 

hårdt for at få en ny butik etableret hurtigst muligt.

Mvh Hanne Faaborg, Home - Slotsallé Kolding 



PROGRAM

19:00: Velkomst

19:10: Update fra Arbejdsgruppen - Indkøb i Fynslund

19:30: DAGROFA

20:30: Åben for spørgsmål

21:00: Salg af anpartsbeviser



Købmandsbutik

Indlæg v/Hans Meldgaard

Dagrofa Ejendomme
10



Hvem er Dagrofa?

Ejerforhold:

NorgesGruppen 49%

KFI Erhvervsdrivende fond 42%

Købmænd 9%



Hvorfor et nyt supermarked?

Nuværende situation:

• Byens DagliBrugs lukker og byen har ingen indkøbsmuligheder for dagligvarer

Vil borgerne i Jordrup acceptere, at byen er uden en fuld service dagligvarebutik?

• kan byen tiltrække nye unge tilflyttere?

• kan byen holde på de ældre uden en dagligvarebutik? 

• hvad sker der med huspriserne i byen på lang sigt?

• hvad sker der med liggetider på de boliger der er til salg?



Hvorfor er et supermarked vigtig for byen?

Jordrup bliver attraktiv for tilflyttere

Byens ældre borgere har stadig en indkøbsmulighed

Der skaber jobmuligheder for byens unge

Butikken er ofte byens samlingspunkt.

Samfundsmæssigt tilgodeser det klimaet – mindre 
transport

Købmanden kan (måske) støtte lokale foreninger og 
projekter 



Hvorfor er et supermarked vigtig for byen?

MILLIONPULJE: En købmand vejer tungt for nye tilflyttere, viser stor 
flyttemåling fra YouGov blandt 2000 danskere – ny pulje kan give nyt 
liv til landsbyer uden indkøbsmuligheder, mener mæglerkæde



KONCEPT



Salgsareal Minimum 160 m2

Grundsortiment 1400 varenr. (mulighed for lokal tilpasning)

GUL Pris 200 varer i fast lavpris program

Markedsføring Ugentlig tilbudsavis

Sortiment Fuld dagligvaresortiment – dækker daglige behov

Fødevarer vs. nonfood Fokus på fødevarer fremfor nonfood

Indkøbsoplevelse Nemt og hurtigt indkøb

Behov Fuldt dagligvaresortiment

Målgruppe Primært indkøbssted for mindre mobile 

indbyggere



Lokaltilpassede servicekoncepter 

Byens apotek

Byens bager

Byens renseri

Byens grillbar

Byens posthus

Byens blomsterforretning

Byens fiskehandler

Byens ostemand 

Byens isenkræmmer

Byens festarrangør

Alt det discount ikke kan
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Gul Pris

Vi matcher REMA1000 på mere end 200 priser
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Tilbudsavis

• Hustandsomdelt tilbudsavis 
• 52 uger om året 
• 8-24 sider



Dagrofas erfaringer fra butikker med borgerinvolvering

Hvad er de største risici i projektet?

Fokus alene på køb af anparter og ikke handel i butikken

Butikken bruges kun til suppleringskøb 

”Skoene” vender den forkerte vej

Anbefaling 

Test butikken på hele hustandens indkøb i en periode

Sammenlign priser på hele købet

”Mangler” en vare, så giv købmanden et tip (du er måske ikke den eneste) 

Brug butikken aktivt som byens daglig samlingspunkt



Markedsanalyse



Min Købmand Jordrup – Modernisering – pris overslag

Ønsker: Prisestimat

Køl og Frost 502.000

Nyt vininventar 50.000

Mere lys 50.000

Personaleområde 10.000

Pos – materiale 30.000

In- og Outdoor markering 60.000 (betales af Dagrofa)

Frugt og Grønt 20.000

Kassesluse og salgs område 245.000

Diverse 50.000

Er der penge nok – så nyt stålinventar



Tegningsblanket



BORGERMØDE I JORDRUP – 26. JANUAR 2023

SPØRGSMÅL??



TAK FOR I AFTEN

 …. og en stor tak skal lyde til vores sponsorer og frivillige hjælpere

FYNSLUND HALLEN


