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Program
Borgerforeningen og arbejdsgruppen byder velkommen

Borgerprojektet – ”Bevar din købmand i Lyderslev/Gevnø”
◦ Præsentation fra Dagrofa

◦ Præsentation fra Arbejdsgruppen

◦ Finansiering 

Investering - køb anparter

Spørgsmål
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3DAGROFA TEMPLATE





HVORFOR dagligvarebutik i Lyderslev

Nuværende situation:

• Byens eneste indkøbssted er åben, men nedslidt og svær at generationsskifte

• Nuværende butikslokaler trænger til en opgradering/modernisering

• Det er svært for købmanden at løfte finansiering til en totalrenovering af 

butikken  

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

• kan byen tiltrække nye borgere på lang sigt?

• kan byen holde på de ældre uden en nærbutik? 

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

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

• hvor skal byen have sit samlingssted?



Hvorfor skal I fortsat have en dagligvarebutik i byen

Det styrker lokalsamfundet og bliver et mere attraktivt sted at bo

Det sikrer omsættelighed og værdien af boliger – sikrer ”pensionen”

Dermed sikres institutioner  i byen og de ældre borgere i byen bliver tilgodeset

Tæt til indkøb – reducerer tid og penge til transport

Samlingspunkt for flere generationer

Købmanden kan støtte lokale foreninger og projekter 

Lyderslev bliver ikke en ”død” by – Udvikling i stedet for Afvikling

Kort sagt: Alle vinder hvis projektet gennemføres



Markedsområde – eksempel på primær 

og sekundær



HVORFOR ny dagligvarebutik – forventninger i tal/erfaringer

Analyse af området

Primære og sekundære markedsområde

Primære: 337 indbyggere (Lyderslev/Gevnø by)

Dagligvareomsætning i det primære område 11,0 mio. kr. inkl. moms 

Primære og sekundære: 457 indbyggere (Lyderslev/Gevnø by inkl. opland) 

Dagligvareoms. i  det primære og sekundære område 15,0          

mio. kr. inkl. moms

Nuværende omsætning udgør 13,25 mio. kr. inkl. moms (ved modernisering forventes en 

stigning på 10 – 15%)

Forventet omsætning i ny butik 15 mio. kr. inkl. 

moms



HVORFOR ny dagligvarebutik – forventninger i tal/erfaringer

Hvad kræver det fra byen for at butikken bliver en succes!!

Forventet omsætning = 15,0 mio. inkl. moms (12 mio. ekskl. moms)

Antal indbygger i markedsområdet =  457 (Lyderslev/Gevnø by inkl. opland)

Alle indbyggere i Lyderslev/Gevnø by inkl. opland skal handle for 13% mere for at nå 

omsætningsmålet.

Butikken har i dag 113.000 ekspeditioner og en gennemsnitskurv pr. kunde på 

kr. 90. Enten skal ekspeditionerne stige til 128.000 årligt eller gennemsnitskurven skal stige til kr. 

102. Alternativt en kombination af de 2 parametre (ekspeditioner/gennemsnitskurv pr. kunde)

Er det realistisk?

Hvad siger erfaringerne?



HVORFOR ny dagligvarebutik – forventninger i tal/erfaringer



HVORFOR ny dagligvarebutik - succesfaktorer

Hvordan skaber vi i fællesskab et BÆREDYGTIGT projekt ?

Borgerne (mulighed for at handle dagligvarer lokalt)

• Indsamling af risikovillig kapital, som er bundet i ejendom/inventar 

• Stifte et anpartsselskab som ejer ejendom og inventar

• Foretage hovedparten af sine dagligvareindkøb i butikken

Dagrofa (skabe vækst i omsætningen)

• Sikre et konkurrencedygtigt kædekoncept med den rigtige købmand

• Effektiv og købmandsrettet support fra baglandet 

Købmanden (mulighed for at tjene penge i moderne butiksanlæg)

• Får stillet et attraktivt butiksanlæg til rådighed til en lav husleje

• Udvikle en butik med attraktive varer (koncept og lokale)



Salgsareal Minimum 160 m2

Grundsortiment 1400 varenr. (mulighed for lokal tilpasning)

GUL Pris 217 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 Suppleringsbutik – afhjælper akut opstået behov

Målgruppe Primært indkøbssted for mindre mobile indbyggere



Tilbudsavis på 12 sider 
52 uger om året
217 Gul Pris varer – med fast pris som discount



Lokalt tilpassede servicekoncepter 

Byens apotek

Byens bager

Byens renseri

Byens grillbar

Byens posthus

Byens blomsterforretning

Byens fiskehandler

Byens ostemand 

Byens isenkræmmer

Byens festarrangør



Økonomi og muligheder i ”nyt” butikslokale

Butikkens nuværende salgsareal ”udvides” med op til 100 kvadratmeter

= mulighed for bedre præsentation af varerne, udvide sortimentet samt bredere gange

Ejendommen skal overtages og renoveres/moderniseres

Inventaret skal opgraderes og i nogle tilfælde udskiftes

Den samlede investeringssum har i lignende tilfælde ligget i niveau 1,5 – 2,5 mio. kr.



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 – når vi har genåbnet i ”nye lokaler”

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
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Dagrofas erfaringer fra butikker med borgerinvolvering

Butiksåbninger med borgerinvolvering

90 + butikker drives med borgerinvolvering i dag  
6 butikker er åbnet i 2021
2 butikker åbner i resten af 2021

5 ejendomme er opkøbt af borgere (potentiel 2022)
4 projekter er i fremdrift (potentiel 2022/2023)
5 projekter under opstart

Opfølgning butiksomsætning – 20 butikker
(i drift siden 2015 med Dagrofa/borgerinvolvering)

Butikkerne har de første 9 måneder realiseret en 
omsætningsvækst på 8% mod den gennemsnitlige stigning i 
kæden på 3%

mDKK

+137 mio. kr.

+ 6%/26 mio. kr.

+ 5%/24 mio. kr.

+ 12%/56 mio. kr.

+ 6%/31 mio. kr.

Udvikling i omsætning for 20 projekter med borgerinvolvering etableret i perioden 2015 - 2019



Effektiv butiksetablering 



Min Købmand Kragelund – tidligere 
LokalBrugsen



Min Købmand Kragelund



Min Købmand Boeslunde – Tidligere 
DagliBrugsen



Min Købmand Boeslunde – Tidligere 
DagliBrugsen



Min Købmand Kettinge – Lukket DagliBrugsen



Min Købmand Kettinge – Lukket DagliBrugsen



HVORDAN nyt supermarked – hvordan når vi målstregen

Borgermøde 1 med info og løse tilkendegivelser

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Analyser af projekt og økonomi

Borgermøde 2 med beslutningsoplæg

Anpartstegning og restfinansiering ved 

finansieringsinstitutter

Borgermøde 3 - Stiftelse af Anpartsselskab

Klargøring af ejendom/lokaler til ny butik

Udlejning af butik til nuværende selvstændig købmand

ÅBNING AF BYENS NYE BUTIK



DAGROFA TEMPLATE 26



Borgerprojektet – ”Bevar din
købmand i Lyderslev/Gevnø”

Tankerne bag projektet er:

✓ at vi får en nyrenoveret købmandsbutik, som er blevet lysnet med en hyggelig stemning, og 

ombygningen giver mulighed for flere butikskvadratmeter og større varesortiment.

✓ at borgerne køber ejendommen, hvor købmandsbutikken ligger og udlejer denne til vores købmand.

✓ at projektet gennemføres med en sund finansiering, som kan tilbagebetales over 20 år, hvorefter der 

kan være mulighed for afkast til anpartshaverne.

✓ at gøre Lyderslev/Gevnø til en attraktiv by at bo i, samt at påvirke huspriserne i en positiv retning.

✓ at fastholde arbejdspladser i lokalsamfundet, så flere unge får et kendskab til arbejdsmarkedet i deres 

egen by.

✓ at en ny engageret købmand vil have større interesse i at overtage butikken efter Karl-Erik, hvis 

lokalerne er renoveret
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Processen frem til i dag
Arbejdsgruppen har været i gang lige siden første borgermøde

10. Marts 2020
Borgermøde 1

Præsentation af 
projektet og 
etablering af 

arbejdsgruppen

Budgetter

Pris overslag fra 
håndværkere

Møder med 
Dagrofa og 

banker

Tegninger
Informations-

deling

Fonde

Plan for 
next step

Besøg 
Kettinge

14. September 
2021

Borgermøde 2

Tilkendegivelse for 
køb af anparter

Sponsorater fra 
de lokale 

virksomheder
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Renovering



Budget for renovering
Køb og renovering af købmandsbutikken 2.815.000 kr. 

Renovering af eksisterende lejemål 285.000 kr. 

Etablering af 2 nye lejemål på 1. sal 1.000.000 kr.

Samlet budget for investering og renovering* 4.100.000 kr. 

Budgettet for renovering er meget afhængigt af det frivillige arbejde, som vi skal udføre.

Vi kan få renoveringsomkostningerne til at blive lavere, hvis vi laver mere selv eller hvis vores lokale 
håndværkere har lyst til at sponsorere timer og/eller materialer til renoveringen.

Ovenstående budget er baseret på nogen grad af frivilligt arbejde
◦ Nedrivning, maling, tømning og klargøring af butik
◦ Tilmelding til at udføre frivilligt arbejde kan gøres på mail, hjemmeside, dokument hos købmanden

30

*Forbeholdt for prisstigning



Finansieringsplan

4.100.000 kr. 

Anpartskapital
1.500 t.kr. (anparter 600)

Sponsorater og 
fonde 500 t.kr.

Bankforbindelse 
2.100 t.kr.

Anpartskapital
2.000 t.kr. (anparter 800)
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Indtægter Omkostninger Resultat før skat Likviditet

Budget for ejendomsselskabet
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T.
D

K
K

Likviditets-
overskud 

Driftsbudget t.kr.

Indtægter 314
Omkostninger -80
Afskrivninger -104
Fin.omkostninger -95
Resultat 35



Hvad køber jeg?
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Anparts-
bevis

Lyderslev Genvø
Ejendom ApS

Køb af ejendom –
købmandsbutikken

1 købmand og 
boliger

Fremleje af 
købmandsbutik og 

boliger



Hvorfor støtte projektet
✓ Det styrker vores lokalområde

✓ Fastholder arbejdspladser i lokalsamfundet 

✓ Det bliver mere attraktivt at bo i området

✓ Det øger bosætningslysten i Lyderslev/Gevnø og omegn

✓ Det øger omsætteligheden af vores huse

✓ Det øger salgspriserne på vores huse

✓Man skal ikke kører til andre byer for at handle (spare transportudgifter og tid)

✓ Samlingspunkt for borgerne 

✓ Købmanden støtter lokale foreninger og lokale arrangementer

✓ Lyderslev/Gevnø bliver ikke en død by

✓ Husk alt det købmanden gør for dig, du kan hente pakke, medicin og meget mere
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Investering i fremtiden
Fakta

• Pris pr. anpart 2.500 kr. 

• Huspriserne falder med 1.000 kr. pr m2, hvis ikke 
der er en købmand i byen

Risiko

• Tab af indskudt kapital

35

1.000 kr. pr. m2

110 m2

Købmand lukker 
– prisfald på hus 110.000 kr. 

Investering 2.500 pr. anpart
Køb 4 anpart á 2.500 kr. = 10.000 kr. 

At investere 10.000 kr. fasterholdes 
værdien på huset (110.000 kr.)



Tegning af anparter
➢ 1 anpart koster 2.500 kr.

➢ Anpartshaver hæfter kun for det, som er indskudt ved køb af anparter

➢ 1 anpart = 1 stemme

➢ Anparter kan købes af både private og virksomheder

➢ Ingen øvre grænse for køb af anparter – dog kan man max. opnå 20% af stemmerne

➢ Der skal sælges mindst 800 anparter = 2 mio. kr.

➢ Der sælges gerne flere anparter end 800 – køb så mange du vil

➢ Køb/salg af anparter sker udenom ejendomsselskabet.  Der er dog oplysningspligt til bestyrelsen. 

➢ Ingen udbytte af anpartsinvestering i de første 20 år
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Sponsoraftale
Har I en virksomhed og ikke er interesseret i at erhverve anparter i selskabet Lyderslev Gevnø 
Ejendom ApS, er der mulighed for at indgå en sponsoraftale. 

➢ Ved at indgå en sponsoraftale for min. 15.000 kr. + moms, vil I får en plakette med navn/logo sat op      
på væggen ved indgangen hos Min Købmand Lyderslev.

➢ Sponsoratet er fradragsberettiget. 

➢ Få nærmere information omkring at være sponsor på vores hjemmeside 
https://lgejendom24.webnode.dk/bliv-sponsor/

➢ Sponsoraftalen kan udfyldes på vores hjemmeside, eller få udleveret en blanket hos købmanden og 
aflever den i postkassen i butikken.

➢ Spørgsmål kan sendes på mail lyderslevgevnoe@gmail.com
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https://lgejendom24.webnode.dk/bliv-sponsor/
mailto:lyderslevgevnoe@gmail.com


Tilkendegivelser
➢ Giv i dag og frem til 31. oktober 2021 din tilkendegivelse for, hvor mange 
anparter du vil købe

➢Når vi har modtaget 90% i tilkendegivelser, kontaktes alle for indbetaling af 
penge til selskabets bankkonto

➢ Tilkendegivelsesblanketten kan udfyldes ved:
✓ at udfylde en blanket i aften

✓ at udfylde en blanket hos købmanden og lægge den i postkassen i butikken

✓ at udfylde en formular på vores https://lgejendom24.webnode.dk/

90%

10%

Tilkendegivelser

Modtaget Mangler
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https://lgejendom24.webnode.dk/


Den videre proces

14. September 
2021

Borgermøde 2

Tilkendegivelse for 
køb af anparter

14. september –
31. oktober 2021

Afgivelse af 
tilkendegivelse for 

køb af anparter

Mål for indsamling 
af tilkendegivelser 

90% (1.800t.kr.)

1. november –
15. november 2021

Indbetaling af anpartsbeløb og 
uddeling af anpartsnumre

December/januar 
2021*

Køb af ejendom og 
opstart renovering

Forår/sommer 
2022*

Genåbning af 
købmand

16. november –
30. november 2021

Borgermøde 3 -
Stiftende 

generalforsamling
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* Forventet tidsinterval

Arbejdsgruppen sørger for at udarbejde vedtægter 
Bestyrelsen skal bestå af 5 personer



Du kan bidrage til projektet allerede i dag
➢ Tilkendegiv hvor mange anparter du vil købe og få naboen til at gøre det samme

➢ Skriv dig på liste over ”Jeg vil hjælpe med frivilligt arbejde”

➢ Omtal projektet i din omgangskreds og del din viden med venner og bekendte

➢ Gør brug af sociale medier eller ring på hos dine naboer 

➢ Gør det fordi vi skal have så mange som muligt til at være med og give deres bidrag til 
projektet, jo flere penge vi indsamler jo færre penge skal vi låne i banken

➢ Gør det fordi du kan og vil sikre en fremtid for vores lille lokalsamfund
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Hjemmesiden

https://lgejendom24.webnode.dk/
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Spørgsmål?
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Opsamling
Tilkendegivelse

✓ Indsend din tilkendelse for hvor mange anparter du vil købe inden den 31. oktober 2021. Dette kan 
gøres ved:
✓ at udfylde en blanket i aften

✓ at udfylde en blanket hos købmanden og lægge den i postkassen i butikken

✓at udfylde en formular på vores https://lgejendom24.webnode.dk/

✓at fremsende en mail til lyderslevgevnoe@gmail.com

Frivilligt arbejde

✓ Skriv dig op på listen ”Jeg vil hjælpe med frivilligt arbejde” i butikken eller via hjemmesiden

✓ Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skriv en mail til lyderslevgevnoe@gmail.com

Spørgsmål kan stilles på lyderslevgevnoe@gmail.com

43

https://lgejendom24.webnode.dk/
mailto:lyderslevgevnoe@gmail.com

