120 ÅR
GILLELEJE BRUGSFORENING
1892-2012

En aktiv del af Gilleleje og omegn i 120 år
I 2012 er det 120 år siden, at købmand Poul Petersen stillede sin butik på Gilleleje Hovedgade til
rådighed for den nystiftede Gilleleje Brugsforening mod at den overtog hans varelager, og han blev
uddeler i den nye brugsbutik.
Siden da har Gilleleje Brugsforening været en aktiv del af det lokale erhvervsliv, og der er løbende sket
en udvikling af både foreningen og forretningen, som i dag har henholdsvis 16.500 medlemmer og en
omsætning på omkring 300 millioner kroner i de tre butikker i Gilleleje, Hornbæk og Dronningmølle.
Udbetaling af udbytte i alle årene
I sin tid lagde Poul Petersen ud med et varelager på omkring 1.600 kr., og foreningen bestod fra
begyndelsen af 77 familier.
Bestyrelsens arbejde bestod den gang udover selve bestyrelsesarbejdet blandt andet af hjælp med
indkøb og prismærkning.
De første fire måneder var omsætningen på 6.320 kroner, hvoraf de tre procent gik til uddelerens løn.
Allerede i 1893 blev der taget en beslutning om at udbetale et udbytte på to procent. En praksis der har
bestået lige siden, om end udbyttet eller dividenden har været af svingende størrelse i gennem de første
120 år.
Den første udvidelse af butikken
Der gik ikke lang tid, før bestyrelsen begyndte at overveje planer om at finde nye lokaler til Brugsen eller
ligefrem at købe en grund og bygge noget helt nyt, og i 1895 står en helt ny bygning klar med plads til
både butikken og uddelerens bolig.
Årene går, og da man i 1910 opslår stillingen som uddeler, kommer der 35 ansøgninger, der resulterer i
ansættelsen af Thorvald Poulsen, der fortsætter i stillingen frem til 1956.
I parløb med den ligeledes nyvalgte bestyrelsesformand sognefoged Lars Peter Petersen, kører de to
butik og forening videre som en god forretning og med et stort engagement i byen og sognets udvikling.
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1. august 1892 slår Brugsen dørene op på adressen
Gilleleje Hovedgade 41. Uddeleren hedder Poul
Petersen og bestyrelsens formand Peter petersen
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Investering i egnens udvikling
I 1918 bidrager Gilleleje Brugsforening således med 500 kroner til Strandbakkeselskabet til købet af
Granskoven og en del af Fyrbakkerne.
Omsætningen stiger støt i de følgende år, og i 1929 anmoder man om at få udarbejdet tegninger til en
udvidelse og ombygning af butikken. Det betyder blandt andet også, at uddeleren må finde en ny bolig.
Af andre nye tiltag i disse år kan nævnes, at Brugsen efter en brand på Gilleleje Mølle i 1937 anskaffer en
kværn et valseværk og tilbyder landmændene at få malet korn.
Den stigende omsætning og medlemstilgangen sættes lidt i bero på grund af den varemangel, der
rammer butikken under anden verdenskrig. Det betyder ligeledes, at man udskyder fejringen af 50 års
jubilæet til 1946, hvor 300 medlemmer deltager i festlighederne på Gilleleje Kro.
Byen og butikken vokser
Poul H. Petersen, der kommer fra Helsinge Brugsforening, bliver ny uddeler i 1956 og forbliver i stillingen
indtil 1990.
Med Poul H. Petersen vokser omsætningen i takt med byens udvikling og flere nytilflyttede borgere. I
disse år overgår butikken desuden til selvbetjening. Allerede i 1958 vedtager man en modernisering af
butikken og i 1966 købes den store grund ved Bonderupvej, hvor butikken ligger den dag i dag.
I 1968 står de nye lokaler på 1.000 m2 klar, heraf de 550 m2til butiksareal.
Med en omsætning på omkring syv en halv millioner kroner, drøfter man dog allerede i 1972 endnu en
udvidelse af butiksarealet. Resultatet står klar i sommeren 1974.
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100 års jubilæum
Gennem årene har Gilleleje Brugsforening fastholdt dividendeudbetalingen, og dette fastholder man også
i de år, hvor FDB opfordrer til en pause. Det viser sig da også, at dividendeudbetalingen ved juletid er en
god reklame.
I slutningen af 1980’erne udvides butikken yderligere, og der kommer både slagter- og bagerafdeling til,
ligesom indretningen løbende tilpasses behovet i årene fremover.
Ved 100 års jubilæet i 1992 er omsætningen på omkring 85 millioner kroner, medlemstallet på 7.500 og
Gilleleje Brugsforening er aktivt medvirkende til byens liv og udvikling.
Butikkens areal omfatter foruden den store butik også et stort parkeringsareal.
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Brug Brugsen – Brugsen bruger os
DK•BYG A/S udfører totalentrepriser samt bygherrerådgivning
DK•BYG A/S, Engholmvej 5, dør 6, 3100 Hornbæk, Tlf.: 70 20 30 45, Fax: 70 20 30 46
E-mail: dkbyg@dkbyg.dk, www.dkbyg.dk

Vi er leverandører på køl og frost til Coop.
Møbler, køleanlæg og service.

Knudsen Køling A/S · Sandvadsvej 5 · DK-4600 Køge · Tlf. +45 56 64 63 63
Fax +45 56 64 63 64 · k-k@knudsen-k.dk · www.knudsenkoling.dk
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Flere butikker og nye forretningsområder
I det nye årtusind har det været nødvendigt med endnu et par udvidelser af butikken i Gilleleje, og
Gilleleje Brugsforening er i dag ejer af flere butikker, et holdingselskab, et ejendomsselskab og ikke mindst
selskabet Kulturhavn Gilleleje.
I 1996 kom endnu en butik til i form af SuperBrugsen i Hornbæk, og i 2010 åbnede Dagli´Brugsen i
Dronningmølle.
I dag er Gilleleje Brugsforening desuden via Sorø Detail A/S og Ølsted Detail A/S med til at drive
Brugsen i henholdsvis Sorø og Ølsted.
Sidstnævnte et noget utraditionelt arrangement fra begyndelsen af, fortæller bestyrelsesformand for
Gilleleje Brugsforening, Lis Hansen: ”Brugsen i Sorø måtte lukke, men så gik en række uddelere sammen
om at drive butikken videre gennem selskabet Sorø Detail A/S, men det havde man ikke set før i
Brugs-bevægelsens historie, så man blev nødt til at ændre i FDBs vedtægter. Det samme skete lidt senere
med Brugsen i Ølsted.”
Sammen med Lis Hansen består bestyrelsen i Gilleleje Brugsforening i dag af de medlemsvalgte
bestyrelsesmedlemmer, næstformand Kim Bach, sekretær Herdis Henriksen, Erik Nicolaisen, Lisbeth
Larsen, Karin Johansen og Egon Rasmussen samt de to medarbejdervalgte, Preben Brinch og Susanne
G’daniec.
De tre butikker i Gilleleje, Hornbæk og Dronningmølle beskæftiger en lang række medarbejdere og
betjener titusindvis af kunder, både beboere og turister, hvert år.
Hver i sær udgør de en vigtig del af lokalsamfundet, og mange kunder i SuperBrugsen i Gilleleje er da
også kommet i gennem mange år, ligesom flere medarbejdere har fejret forskellige jubilæer.
Alt sammen er det med til at give en god stemning og personlig betjening i butikkerne.

Lars Corfitzen, uddeler/direktør
Lis Hansen, bestyrelsesformand
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Koncernstruktur Gilleleje Brugsforening
Medlemmer/Generalforsamling
Gilleleje Brugsforening A.M.B.A -bestyrelse
Ledelse
Lars Corfitzen

GBH A/S

SuperBrugsen Gilleleje

100%

EGB A/S
100%

Sorø Detail A/S
21,429%

Kulturhavn
Gilleleje A/S

SuperBrugsen Hornbæk

Ølsted Detail A/S
27,27%

100%

Dagli`Brugsen Dronningmølle

“

Det er ikke som en anden butik,
hvor man bare går ind og ud.
Vi har et forhold til kunderne,
også sommerhusgæsterne. Når
sæsonen går i gang hører jeg
altid til familien og sådan. Jeg er
stadig glad for at være her, ellers
var jeg også gået på efterløn.
Her er plads til mere end
bare lige god dag og farvel til
kunderne,”Lis Frederiksen, ansat
i kiosken siden 1963
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SuperBrugsen, Hornbæk
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En kværn og et valseværk bliver i 1937 en del
af forretningen, således at landmændene kan få
malet deres korn i Brugsen

(

Planer for de næste mange år
Selvom Gilleleje Brugsforening allerede har 120 års bag sig, er der lagt op til mange flere års historie
fremover.
Gilleleje Brugsforenings fremtidsplaner gælder naturligvis driften af de tre butikker i Gilleleje, Hornbæk
og Dronningmølle, hvor der blandt andet planlægges en udvidelse af SuperBrugsen i Hornbæk og en
overbygning på SuperBrugsen i Gilleleje, der vil give plads til mødeaktiviteter, fortæller bestyrelsesformand Lis Hansen: ”Det helt store flagskib er dog projektet Kulturhavn Gilleleje og det tilhørende selskab
af sammen navn, der er et datterselskab under Gilleleje Brugsforening og drivkraften bag visionen om
udviklingen af et helt nyt område med en blanding af beboelse, erhverv og kultur.”
Med til at sikre udviklingen i Gilleleje
Igennem alle årene har det været vigtigt for Gilleleje Brugsforening at bidrage aktivt til udviklingen
af Gilleleje og omegn, således at Gilleleje er attraktivt og spændende for nuværende og kommende
borgere og turister.
I 1918 var det en medinvestering på 500 kroner i købet af Granskoven og en del af Fyrbakkerne
i forbindelse med opstarten af Gilleleje Strandbakkeselskab, og i dag er det blandt andet gennem
etableringen af og investeringen i selskabet Kulturhavn Gilleleje A/S, der skal være med til at sikre den
fremtidige udvikling i Gilleleje.

SuperBrugsen, Gilleleje
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Dagli’ Brugsen, Dronningmølle
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”Det er en dejlig stor forretning,
og de har det, man skal have. Jeg
sludrer altid med personalet, som jeg
efterhånden kender. Det gælder også
de unge, som er børn af nogen, jeg
kender,” Birthe S. Carlsen, kunde i forretningen i Gilleleje siden 1970’erne.

historiske fakta
Uddelere gennem tiden
- 1892 Poul Petersen
- 1893 A. Christensen
- 1910 Thorvald Poulsen
- 1956 Poul H. Petersen
- 1990 Erik Vrou
- 2008 Lars Corfitzen.
Formænd gennem tiden
- 1892 Peter Petersen
- 1893 Julius Svendsen
- 1895 Chr. A. Carlsen
- 1910 Nicolaj Hansen
- 1910 Lars Peter Petersen
- 1947 Knud E. Nemming
- 1955 Erik Jensen
- 1958 Knud Andersen
- 1961 Oluf Petersen
- 1977 Paul O. Nielsen
- 1990 Jørgen Truelsen
- 1994 Lis Hansen
Økonomiske milepæle
- Omsætningen i1936/37 er på 340.000 kroner, og der udbetales 10 procent i dividende.
- Omsætningen i 1967 er nu på 1.446.818 kroner.
- I oktober 1968 åbner Gilleleje Brugs sine ny lokaler ved Bonderupvej, og årets omsætning er på 4.634.000
kroner.
- Omsætningen i 1971 er på 7.541.000 kroner.
- I 1978 - 10 år efter åbningen af den nye butik er omsætningen steget til 22.227.000 kroner, inklusiv merværdi
afgift.
- I 1988 er omsætningen på 51.201.000 kroner med moms.
- Omsætningen i jubilæumsåret 1992 er på 85 millioner kr., og butikken har 46 medarbejdere. Gilleleje
Brugsforening har 7.500 medlemmer.
- I 1998 er omsætningen på 164 millioner kroner.
- I 2010 omsatte de tre butikker i Gilleleje, Hornbæk og Dronningmølle for 296 millioner kroner.
Større begivenheder
- 1894 vedtages det, at åbningstiderne er til klokken 21 alle dage undtagen lørdag, hvor der lukkes klokken 22.
- I 1929 har Brugsen fire medarbejdere.
- 1932 er medarbejderstaben vokset til otte.
- I 1948 er der fem medarbejdere i butikken i Gilleleje.
- I sommeren 1974 tages den nye om- og tilbygning i brug.
- Ved nytår 1989 er endnu en udvidelse af lokalerne klar, og en ny slagter og bagerafdeling ser dagens lys
- 1993 Udbygning med kontor og personalefaciliteter på 1. sal over ny lagerbygning
- 1994 nye parkeringspladser
- 1995-96 ny vejadgang til Bonderupvejen og flytning af benzinanlæg
- 1997 dividenden sættes på til 5 %
- 1998 tilbygning til superbrugsen i Hornbæk
- 1999-00 ombygning og ny flaskeindlevering i Gilleleje
- 2002 tilbygning til superbrugsen i Hornbæk
- 2004 lysregulering ved indkørslen til brugsen i Gilleleje og flytning af benzinanlæg (udbygning af brugsen i
Gilleleje underkendt af Naturklagenævnet)
- 2005 ny flaskeindlevering i Gilleleje
- 2009 etableres datterselskaberne under Gilleleje Brugsforening
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Gilleleje Brugsforening ønsker at takke sine
værdsatte samarbejdspartnere

Fiskehallen Gilleleje A/S
Tlf. 48 30 30 40

Et stort tillykke med Fødselsdagen
fra jeres lokale fiskeleverandør.
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SuperBrugsen, Gilleleje

Vi ønsker Gilleleje Brugsforening
hjertelig tillykke med jeres 120 års
fødselsdag.
Held og lykke med det nye bageri og tak fordi
vi blev inviteret til at levere bageriudstyret.
Med venlig hilsen

Industrivej 7, Vester Aaby . DK-5600 Faaborg . Tel. +45 62 61 66 66
Fax +45 62 61 66 36 . mail@bago-line.dk . www.bago-line.com

Færgevej 2
3600 Frederikssund
Tlf. 4731 1080
www.grontmij-carlbro.dk

Ingeniørrådgiver for
SuperBrugsen Gilleleje

Aut. kloakmester
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Ambitiøst projekt for kultur- og erhvervsliv
Gribskov Kommune udskrev i foråret 2009 en konkurrence med henblik på en overordnet udvikling
af Gilleleje Bymidte. Gilleleje Brugsforening har i samarbejde med en række rådgivere, blandt andet
MOMENTUM Research & Development og Tegnestuen Møllestræde samt lokale interessenter lige fra
Gilleleje Handelsforening til den lokale jazzklub, udarbejdet et projektforslag, som Gribskov Kommune
modtog i sommeren 2009.
Opfyldelsen af et stort behov
Bestyrelsen i Gilleleje Brugsforening har i flere år drøftet, hvordan man som en stor aktiv erhvervsdrivende i byen og med mere end 15.000 medlemmer i ryggen kan være med til at forme udviklingen i
Gilleleje. Ikke ment som en forretningsmæssig udvikling og konsolidering styret af kommerciel interesse,
men et fingeraftryk eller donation som kommer borgerne til gode og ikke blot, når de handler i Gilleleje
Brugsforening.
”Det er ganske enkelt en måde at bringe noget af det opsparede overskud tilbage til medlemmerne.
Ideerne har blandt andet været frembragt på Brugsforeningens ordinære generalforsamling og ved flere
lejligheder på borgermøder, indkaldt af Gribskov Kommune,” forklarer Lis Hansen og tilføjer, at det har
været en spændende proces i samarbejde med blandt andet rådgivere og arkitekter.
Lang proces med lokal forankring
Arbejdet med at udvikle ideen og selve projektet Kulturhavn er en lang proces, der kræver involvering
af mange parter for at blive en succes, fortæller Michael Nyboe, partner hos MOMENTUM Research &
Development: ”Da vi startede på opgaven i forbindelse med kommunens udbud, traf vi den beslutning
at medtage en række af byens repræsentanter lige fra Gilleleje Handelsforening til de lokale foreninger
inden for musik, kunst, film og lokale debattører – for på den måde at involvere de kommende brugere
til projektets mange formål og således sikre, at det blev et projekt til glæde for byens borgere samt de
mange turister. På et af de første møder fremkom vores mantra i gruppen: ’Enhver forandring kræver
lokal forankring’, hvilket har været den røde tråd i den videre udvikling af projektet.”
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Gennemarbejdet projektforslag
Behovet for lokal forankring, var også baggrunden for fortolkningen af forslaget, der indgik i konkurrencen om forslag til udvikling af området i foråret 2009, forklarer arkitekten Peter Lindholm Sørensen
fra Tegnestuen Møllestræde: ”Der var forholdsvis kort tid til at udarbejde et projektforslag, der kunne
leve op til Gribskov Kommunes specifikationer i udbudsmaterialet, men sammen med bygherren og de
øvrige rådgivere fik vi dog udarbejdet et meget gennemarbejdet projektforslag, der tog hensyn til de
ønsker, som henholdsvis Gribskov Kommune, de lokale repræsentanter og Brugsforeningen ønskede at
få indarbejdet.”
Alle var meget spændte på afgørelsen af Kulturhavn Gilleleje A/S’ tilbud på købet af den gamle fjernvarmegrund og af afleveringen af projektforslaget, som vi afleverede i sommeren 2009, fortæller Michael
Nyboe: ”I efteråret 2009 fik vi så mulighed for at præsentere projektet for Byrådet i Gribskov Kommune,
som efterfølgende besluttede at arbejde videre med projektet.”
Forslaget ligger i dag til grund for Kulturhavn Gilleleje og er en naturlig forlængelse af Gilleleje
Brugforenings interesse i lokalområdet og blik for, at en positiv udvikling er godt for flere ting, siger Lis
Hansen: ”Hvad der er godt for Gilleleje er godt for Brugsen. Sådan har det altid været, og selvfølgelig
håber vi på, at et løft af hele området også afspejler sig i udviklingen af den lokale Brugs.”
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Endelig godkendelse
Men kommunens beslutning var projektet klar til at gå i gang, og hermed også arbejdet med at sikre
det nye projekt en naturlig plads i det eksisterende Gilleleje, forklarer Peter Lindholm Sørensen: ”I
foråret 2010 fik vi sammen med kommunens byplanlæggere bearbejdet projektet således, at det blev en
integreret del af det øvrige Gilleleje – og vi fik bearbejdet projektets arkitektur således, at den blev en
del af den identitet, som er så kendetegnende for Gilleleje - nemlig havnemiljøet, stemningen og sjælen
hos borgerne.”
I juni 2010 blev aftalen om købet af det gamle fjernvarmeværk indgået, og efterfølgende fejret ved en
stor sammenkomst med mere end 250 deltagende borgere fra Gilleleje.
Allerede i efteråret 2010 udarbejdedes lokalplanen for området, og det var med stor glæde, at man
fulgte godkendelsen i Byrådet den 28. marts 2011, fortæller Peter Lindholm Sørensen.

SuperBrugsen, Gilleleje
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Byggeriet tilpasses funktionerne
Projektet indeholder, ifølge Michael Nyboe, mange forskellige funktioner lige fra dagligvarebutikker til
biograf og teater, små spændende butikker med delikatesser, værksteder og udstillingsområder for lokale
kunstnere, boliger, cafeer og restauranter samt muligheden for bibliotek og museum.
Netop integrationen af de mange forskellige faciliteter har været vigtigt, påpeger Lis Hansen: ”Det er et
omfattende projekt, som vi investerer i, men på sigt håber vi, at det vil hvile i sig selv. Vi regner med, at
der skal være en stor kulturdel med blandt andet museum, og det offentlige bibliotek samt koncertfaciliteter.”
Arbejdet med få klarlagt, hvilke funktioner der skal være i byggeriet er da også i fuld gang, understreger
Michael Nyboe: ”Vi indgår i denne tid lejeaftaler med brugerne af projektet, således at arkitekterne
kan skitsere færdigt, og der kan skaffes investorer og finansiering til opførelsen. Opstarten af projektets
etaper forventes igangsat i efteråret 2011 og endelig afsluttet i begyndelsen af 2014.”
Funktionerne er også en del af grundlaget for det forestående arbejde med at tegne selve byggeriet,
forklarer Peter Lindholm Sørensen: ”I den kommende tid indarbejdes alle disse brugere af projektet
således, at intentionerne for projektet er bibeholdt, og vi får et smukt og funktionelt byggeri. Denne
skitserings- og formgivningsproces er helt afhængig af, hvilke anvendelser byggeriet skal indeholde og
dermed skabelsen af de varierede arkitektoniske udtryk.”
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