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Min Købmand i Nim kom ud med
underskud i sit første halvår
Min Købmand har fået en svær start i Nim.
Butikken kom i 2019 ud med et underskud
på 256.358 kroner, og købmand Allan Kring
Bülow forventer heller ikke overskud i år på
trods af fremgang.
Henrik Carøe Sandvad
Hensa@vafo.dk

NIM: Det er især omsætningen,
som halter i Nims nye købmandsbutik, som slog dørene
op for første gang 1. juni
2019.
Ifølge købmand Allan
Kring Bülow ligger omsætningen cirka en tredjedel under budget, og det gjorde, at
den nye dagligvarebutik i
Nim kom ud sine første seks
måneder med et underskud
på 256.358 kroner.
Min Købmand har netop
offentliggjort sit årsregnskab
lidt forsinket på grund af corona-situationen, og i det kan
man læse, at egenkapitalen
nu er på minus 206.358 kroner.
- Årsagen er, at vi skal lave
15 millioner kroner om året
for at drive en sund butik, og
vi har kun lavet 10 millioner.
Vi er derfor kun i mål på to
tredjedele af omsætningen,
og så kan det ikke lade sig gøre, når vi også store udgifter
til husleje og køle- og frostinventar. Det kan ikke finansieres, når vi har en sådan en
lille omsætning, siger købmand Allan Kring Bülow.

Stigende omsætning

Min Købmand har dog ople-

vet fremgang i 2020. Her fik
corona-nedlukningen flere
til at søge mod de mindre butikker, og det har også kommet dagligvarebutikken i
Nim til gavn.
- Vi var begyndt at opleve
stigende omsætning også før,
coronaen kom, men over det
seneste halve år er vi vækstet
med 30-40 procent. Det er
rigtig flot, men det er ikke
nok til, at vi kan nå budget.
Det gør, at underskuddet bliver mindre og mindre, og vi
håber, vi snart rammer den
sorte linje.
- Det er vi på vej imod,
men det har godt nok taget
lang tid. Vi startede på et niveau, hvor man i det hele taget kunne diskutere, om vi
skulle have åbnet en butik. Vi
håber, vi kan slutte året af
med nogle måneder, hvor vi
kan begynde at tjene nogle
penge. Men der er ingen tvivl
om, at vi i 2020 kommer ud
med et underskud som i 2019
- bare fordelt over 12 måneder i stedet, siger Allan Kring
Bülow.

Lang indkøring i Nim

Selvom konkurrencesituationen er hård i dagligvarebranchen, mener købmanden ikke, at det er årsagen til, at det
er svært at få kunder i butikken i Nim.
- Min butik i Daugård op-

Min Købmand i Nim har fået en svær start, men butikschef Allan Kring Bülow forventer, at der stadig kan skabes en sund butik i landsbyen. Arkivfoto: Henrik Sandvad

lever en større konkurrence,
og den ligger ikke engang ud
til vejen som i Nim, og den
kan alligevel hamre afsted.
Butikken i Nim er flot. Det er
en af de flotteste Min Købmand-butikker, vi har i Danmark. Med et sortiment som
en Spar-butik, og et prisniveau, der kan matche discount på størstedelen af varerne, har den alt det, der skal til
for at for at få folk til at handle der. Det tager bare tid.

Købmanden håber, at butikken kan begynde at tjene
penge i 2021, men det ændrer
ikke på, at dagligvarebutikken i Nim er kommet historisk dårligt fra start.
- Butikken i Nim har bare
præsteret dårligt. Der er ikke
nogen nyåbninger i Dagrofaregi, som er startet så dårligt
som i Nim, i den tid jeg har
været med. Driftsmæssigt løber butikken rundt, men tager man udgifter til renter og

afdrag på gælden med, så har
man et underskud på en
kvart million, siger Allan
Kring Bülow.

Kreditorer tror på butikken

Han understreger, at butikken ikke er truet på eksistensen, da kreditorerne stadig
har tid og tro på, at Min Købmand i Nim nok skal blive en
sund forretning.
- Dagrofa og KFI, som er
vores største kreditorer, tror

på, at det nok skal vende i
Nim. Så vi er ikke truet på eksistensen. Så længe pilen peger i den rigtige retning, og vi
kan vækste, skal vi nok få en
butik, der kan tjene penge.
Hvis der derudover kommer
nye boliger og rækkehuse, så
ligger der en rimelig god butik og venter inden for de næste fem år, siger Allan Kring
Bülow.

Turistfolk søsætter Verdens Mindste Krydstogt
Infomøder skal gøre ø-boere og andre interesserede klogere på nyt
cruise-koncept. Målet er at åbne turistdanmarks øjne for livet på
Endelave, Tunø og Samsø.
Jakob Hedegaard-Høgh
jhh@hsfo.dk

ENDELAVE: Mange danske øer
blev i sommerferien overrendt af turister, som tog færgen til steder som Endelave,
Samsø og Tunø. Fremover er
det dog ikke kun færgerne,
men også Verdens Mindste
Krydstogt, der skal fragte flere besøgende til de tre øer.
Især uden for den travle sæson.
Det er i hvert fald ambitio-

nen hos Turistsamarbejdet
Kystlandet, der nu - som en af
parterne i projektet - indkalder til en stribe info-møder
om mulighederne i Verdens
Mindste Krydstogt: et all inclusive-cruise, der i store
gummibåde bringer turister
rundt til overnatning på øerne.

Øernes DNA er
udgangspunktet

- Vi ønsker, at flere danske og
udenlandske turister får øjnene op for alt det, de tre dejlige øer har et byde på. Derfor

skal Verdens Mindste Krydstogt være en unik oplevelse
med udgangspunkt i øernes
DNA, hvor ø-liv, natur, historie, outdoor-aktiviteter og fødevarer smelter sammen, forklarer Helle Berthold Rosenberg, direktør i Turistsamarbejdet Kystlandet, i en pressemeddelelse.
De kommende informationsmøder afvikles med et
på hver ø.
Deltagerne kan undervejs
høre mere om projektet og i
workshops selv være med til
at præge cruise-konceptet og

CC

Vi ønsker, at flere
danske og
udenlandske turister
får øjnene op for alt
det, de tre dejlige øer
Endelave, Tunø og
Samsø har et byde
på.
HELLE BERTHOLD ROSENBERG

skabe aktiviteter på deres ø,
oplyser Turistsamarbejdet
Kystlandet og styregruppen
bag Verdens Mindste Krydstogt.
Infomøderne finder sted

FAKTA
VERDENS MINDSTE KRYDSTOGT
Tanken bag minikrydstogtet er, at turisterne bliver sendt af sted
fra Hou i store gummibåde, såkaldte RIB-både, med plads til 12
gæster ombord. Gæsterne skal overnatte en nat på hver af de
tre øer Endelave, Tunø og Samsø.
Verdens Mindste Krydstogt er et samarbejde mellem Turistsamarbejdet Kystlandet (VisitHorsens), VisitSamsø, Aarhus SeaRangers, Odder Kommune og Horsens Kommune og er støttet af
midler fra Danmarks Erhvervsfremmes turismepulje.
Helle Berthold Rosenberg har tidligere ytret ønske om, at de første cruisegæster kan stævne ud i sommeren 2021.
KILDE: TURISTSAMARBEJDET KYSTLANDET OG HSFO.DK

på Tunø 28. september kl. 912 på Mejeriet Tunø, på Endelave 29. september kl. 10-

13 på Endelave Kro og på
Samsø 1. oktober kl. 13.3015.20 i Anton Rosen Huset.

