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Hvem er Dagrofa?

Ejerforhold:

NorgesGruppen 49%

KFI Erhvervsdrivende fond 42%

Købmænd 9%



Hvorfor et supermarked?

Nuværende situation:

• Byens daglivarebutik skal generationskiftes og moderniseres

Vil borgerne i Gadbjerg 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?

Gadbjerg bliver en by i udvikling

Gadbjerg 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



Projektplan

Etablering af arbejdsgruppe

Analyse af projektet

Forhandling omkring køb af ejendom

Udarbejdelse af indretningsplan og projektøkonomi

Fremskaffelse af eventuel finansiering

Aftale med ny købmand

Åbning af ”ny butik”



Forslag til indretning



Tegningsblanket



Tidsplan

Q2- Q3 Analyse af projektet samt forhandling omkring køb af ejendom

September: Indsamling af anpartskapital

November: Færdiggørelse af projekt og fremskaffelse af eventuel finansiering

November: Stiftende generalforsamling for Gadbjerg Butikshus ApS

November: Køb af ejendom

December – februar: Renovering og modernisering af nuværende butik

April: Nyåbning af Min Købmand Gadbjerg



Frivillige arbejdsgrupper
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Hvem er i gruppen nu og hvorfor?

Et udvalg af borgerforeningen samt 

personer, som Aksel har betroet sig til 

Hvordan kan man hjælpe?

Være frivillige uden nødvendigvis at være 

forpligtet til bestyrelsesarbejde

Hvem kan hjælpe?

Alle med interesse fx håndværkere, 

økonomer, folk med erfaring butik- og 

forretningsliv og kreative sjæle 



Økonomiske forudsætninger

Ønsker
Vores ønske er en attraktiv butik, der kan tiltrække 
den rigtige købmand

Investering 
Køb ejendom, renovering, nyt inventar, outlet  område 
= 2.500.000 - 3.000.000 DKK

Finansiering
1 mio fra borgerne minimum

X fra foreningerne

X fra virksomhederne

X fra støttemidler f.eks lag-midler (50%)

X puljer og købmandsforening
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Indsamling af midler

Forudsætning og fordeling

1 mio fra borgerne

X fra foreningerne

X fra virksomhederne

X fra støttemidler, puljer og 
købmandsforening

Grundlag

960 personer i Gadbjerg over 18 år

Andelsstørrelse

Kr. 2.500,-
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