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Så lykkedes det. Butikken åbnede 12. april 2019 kl. 15. 
Det skete med pomp og pragt, flagborg i byen, den røde løber lagt ud, og Fisker Ole og Hanna klippede snoren over. 

Der var rigtig mange lokale, campister og andre som støttede op om arrangementet. Uden nøjagtig tal så skyder vi på 250 
mennesker. 

Vores udlejer Jan var i gavehumør. Han betalte Gudme Slagter, som serverede pølser og brød fra grillen og Refsvindinge bryggeri, 
som serverede Ale 16 fra fad, så det hele blev lidt mere festligt. 

Arrangementet blev krydret med indslag fra TV2 Fyn om aftenen. Amtsavisen kom også med fotograf og journalist, så vi får omtale 
i en avisartikel. 

Kim blev interviewet i Radio Diablo torsdag den 11. april, så købmanden blev skudt godt i gang. 

De mange deltagere til arrangementet fandt også vej ind i købmandsbutikken, så vi fik et godt salg langt over forventning. 

De første kunder stod allerede foran døren dagen efter kl. 07, da det svipsede på vores hjemmeside. Det er rettet og 
åbningstiderne 07.30 til 10.00 og kl. 15.30 til 18.30 står nu rigtigt. 

Medlemstallet er oppe på 175. Det er næsten 50 % af indbyggerne i Lundeborg. Men tallet må meget gerne stige. Foreningen gør 
opmærksom på det er et personligt medlemskab og ikke hustanden. Så kridt pennen og udfyld sedler i butikken, der ligger ved 
kassen. 

Det går også strygende med gældsbeviser, så foreningen har næsten nået budgettet. Bestyrelsen gør stadig en ihærdig indsats 
for at skaffe penge. Vi søger fortsat fondsmidler. 

 

Vi hilser Belinda velkommen i Butikken, hvor hun er ansat i 8 timer. Hun skal have overblik af butiksdriften. 

Vi mangler frivillige vagter. Der skal bruges minimum 28 vagter om ugen, og chauffører til affald og afhentning af varer.  

Tilmelding sker enten i butikken eller ved Bente Kollerup, 2396 3299. 

Der skal lyde en tak til alle som har gjort en indsats for at projektet er lykkedes so far. Nu skal vi bare holde fanen højt og få 
Købmandsbutikken til at fungere, så vi får et godt sted at handle og mødes. 

Vi opfordrer alle til at besøge vores Facebook Side ”Lundeborg Købmand”, hvor vi bl.a. vil skrive om udvikling / regulering af 
nuværende varesortiment, og hvilke lokale producenter, der har salg af varer i butikken. Vi opfordrer til endnu flere lokale 
producenter, der ønsker hyldemeter i butikken. 

Hvis du er medlem af Foreningen Købmanden i Lundeborg opfordres du endvidere til at melde dig ind i den lukkede 
Facebookgruppe ”Købmandens Medlemmer”. Her kan medlemmer kommunikere direkte med hinanden og med bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af: Kenneth Arndrup (formand), Jesper Heegaard, Jane Zenker Bergenhagen, Bibi Therkildsen, Kim Groth 
Nielsen og suppleanter Tasia Grønlund samt Stine Winther. 

Med venlig hilsen 

Kenneth Arndrup, Formand for Købmanden i Lundeborg 


