
Velkommen til 
BORGERMØDE

Ny købmandsbutik i Sevel ?



Aftenens program
Velkomst og baggrund v/ Mads Jensen

Orientering v/ Hans Meldgård fra Dagrofa ”Min Købmand”

Betydning for lokalområdet v/ ejendomsmægler Stig Nygaard 

Borbjerg Sparekasse, om muligheder for finansiering af anparts-køb

Orientering om projektet v/Købmandsgruppen 

Pause - kaffe og vand kan købes

Spørgsmål og kommentarer



Jørgens situation
Udvikling:

• Stigende omsætning

• Kunder fra stort område – især på helligdage

• Mange varer og gode tilbud

• Bager brød, blomster, pakker, vin…

• Medicin, tips, lotto

Udfordringer:

• Begrænset plads i butikken

• Trange parkeringsforhold

• Lastbiler holder ½ ude på Søgårdvej

• Bøvl med varemodtagelse og returflasker

• Større investering i køl og frys indenfor få år



Ser du det som en fordel at have en lokal indkøbsmulighed? Også på sigt?

Spørgeskema



Vil du finde det særligt attraktivt med nye tidssvarende indkøbsmuligheder? I den forbindelse evt. 
med et endnu større vareudvalg?

Spørgeskema



Spørgeskema
Har vi brug for en ny butik eller skal vi fortsætte hvor vi er i dag ?



Købmandsbutik

Indlæg v/Hans Meldgaard

Dagrofa Butiksudvikling 
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Hvem er Dagrofa?

Ejerforhold:

NorgesGruppen 49%

KFI Erhvervsdrivende fond 42%

Købmænd 9%



Hvorfor et nyt supermarked?

Nuværende situation:

• Byens butik trænger til en opgradering og fremtidssikring

Vil borgerne i Sevel 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?

Det tiltrækker nye tilflyttere

Der kommer nye børn og unge til byen

Byens skoler og institutioner har bedre mulighed for at ”overleve”

Byens ældre borgere har stadig en indkøbsmulighed

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



Markedsområde



Markedsområde – potentiale markedsanalyse



Markedsområde

Sevel By



HVORFOR nyt supermarked – etableringsmodel

Hvorfor skal der tegnes anparter fra borgere/virksomheder for op til 3,0 mio. kr.?

Starte op med en robust soliditet, som sikrer billigt lån til ejendom
(Ingen finansieringsinstitut vil tage risikoen)

Undgå at projektudvikler/ejendomsinvestor skal score en stor indtjening, 
som resulterer i en for høj husleje til købmanden

= Mulighed for at skabe et fornuftigt overskud til reinvesteringer.



HVORFOR nyt supermarked - succesfaktorer

Hvordan skaber vi i fællesskab et BÆREDYGTIGT projekt ?

Borgerne (mulighed for at handle dagligvarer lokalt)
• Indsamling af risikovillig kapital, som er bundet i 10 - 20 år 
• Stifte et anpartsselskab som ejer ejendom og evt. inventar
• Foretage hovedparten af sine dagligvareindkøb i butikken

Dagrofa (skabe vækst i omsætningen)
• Stille en huslejegaranti for lejebetaling i 10 år (sikre attraktiv finansiering) 
• Sikre et konkurrencedygtigt kædekoncept med den rigtige købmand 

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)



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

Forhandling med kreditinstitutioner

Borgermøde 3 - Stiftelse af Anpartsselskab

Byggeri af ny butik

Udlejning af butik til selvstændig købmand/
etablering af låneforening

ÅBNING AF BYENS NYE BUTIK



KONCEPT



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
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Betydning for lokalområdet v/ ejendomsmægler Stig Nygaard 



”Midt i alt det de andre kører langt efter”

30 minutter til 75.000 arbejds-pladser

½ times kørsel til 5 større byer



Borbjerg Sparekasses rolle i projektet

• Tilbudt indsamlingslån til finansiering af anpartskøb

• Sparringspartner 
• deltaget i møde med styregruppen

• Dialog om fremtidigt pengeinstitut i projektet for ejendomsselskabet 
og/eller købmanden, herunder kontakt til kreditforening og 
indsamlingskonto samt driftskonto



Hvorfor indsamling ?

• En ny købmandsbutik koster mange penge

• Kreditforening (og pengeinstitutter) er tilbageholdende med at yde lån i 
øjeblikket

• alternativ anvendelse
• udkantsdanmark ?
• ingen personlig hæftelse

• Det signalerer lokal opbakning

• Det øger også ejerfornemmelsen og dermed lysten til at handle der 
fremover

• Det signalerer, at der er sammenhold og gang i byen



Hvorfor støtte projektet?

• Det styrker jeres lokalområde
• Det bliver mere attraktivt at bo i området
• Det øger bosætningslysten her
• Det sikrer dermed institutioner og dagpleje m.m. (synergi)
• Det øger omsætteligheden af jeres huse
• Det øger salgsprisen på jeres huse 
• Det giver bedre belåningsmuligheder for jeres huse
• Man skal ikke køre til andre byer for at handle (= spare 

transportudgifter og ikke mindst tid)



Hvorfor støtte projektet?

• Flere og bedre indkøbsmuligheder for områdets borgere (end hvis der 
ingen butik er)

• Samlingspunkt for flere generationer (man mødes lige)
• Købmanden støtter måske også lokale foreninger og lokale 

arrangementer (= endnu en sponsor)
• Byen bliver ikke en død by

• udvikling ctr. afvikling

• Kort sagt – så bliver I alle rigere når/hvis projektet gennemføres
• Find selv på flere ….



Tilbud fra Borbjerg Sparekasse

Generelt om lån:

• Tilbud fra Borbjerg Sparekasse om lempelige vilkår
• ingen etableringsomkostninger 
• rente på p.t. 4% p.a. (ÅOP 4,12%)
• lempelig kreditvurdering 
• lang afvikling – op til 10 år

• Naturligvis også mulighed for eget pengeinstitut – så betragtes eksempler 
blot som inspiration!

• Man kan jo også bruge indlån og undgå negativ rente på indlån
• Sparekassen vil jo gerne have nye kunder 



Eksempler på anpartstegning

Flere modeller:

• Betale kontant (med egne penge)

• Låne med afvikling (alm. lån) (model 1)

• Låne og kun betale rente (stående lån) (model 2)

NB: Ægtefællers/samlevers/kæresters lån bør/må gerne slås sammen



Eksempel 1

Forudsætninger:
• 1 person
• 4 anparter – koster kr. 10.000
• lån kr. 10.000 – lånebehov
• Lån afvikles over 10 år (model 1)
• Ydelse kr. 101,25 pr. måned før skat 
• Ydelse efter skat (1/3-del) kr. 95,25*) pr. måned

*) gns. over 10 år  - lavest i starten



Lån med afvikling over 10 år (model 1)



Eksempel 2
Forudsætninger:

• 1 person

• 4 anparter – koster kr. 10.000

• lån kr. 10.000 – lånebehov

• Der betales kun rente – lån uden afvikling (model 2) 

• Ydelse pr. måned før skat kr. 33,33

• Ydelse pr. måned efter skat kr. 22,22



Lån uden afvikling – betal kun rente (model 
2)



Lånebeløb Løbetid Mdl. ydelse før skat Anslået gennemsnitlig mdl. 

ydelse efter skat

10.000 kr. 10 år 102 kr. 97 kr.

20.000 kr. 10 år 203 kr. 193 kr.

30.000 kr. 10 år 304 kr. 289 kr.

Eksempler på lån (model 1)



Praktik

Når det er sikkert, at projektet gennemføres/målet er nået, så kontakter man 
Borbjerg Sparekasse

• Vi skal bruge legitimation og årsopgørelse fra SKAT

• Oplysning om antal anparter

• Laver dokumenter klar 

• Underskriver med  Nem-ID – alternativt i sparekassen

• Vi udbetaler lån og overfører beløb til selskabet efter nærmere aftale med 
styregruppen

• Ydelse kører via betalingsservice fremover

• Vi indberetter rentefradrag og restgæld til skat hvert år



Øvrige bemærkninger

• Overvej evt. at tegne flere anparter, hvis du allerede har bestemt dig 
for et antal

• Tænk på fremtiden

• Det gælder områdets fælles fremtid – intet mindre!!!

• Anpartsbeløbet er hemmeligt ?

• Også om man tegner eller ej  ?



Held og lykke med anpartstegningen 

og projektet  

Vi er klar til at yde lån og hjælpe med anpartsfinansieringen





Hvordan kan en ny butik se ud

• Størrelse ca 600 m2 butik + 200 m2 lager

• Prisniveau ca 9 mio kr

• Lokalsamfundet skal finansiere ca 1/3 => 3 mio kr



Finansiering
• Investering ca 9 mio kr

• Fremmedkapital (ca 6 mio kr)
• Realkredit 60%  (5,4 mio kr)

• Restfinansiering 10%
• LAG (inventar – ca 400.000 kr)

• Stats-pulje (ca 300.000 kr)

• Andre ?

• Egenkapital  (ca 3 mio kr)
• Borger-anparter

• 1.000 stk á 2.500 kr  (2,5 mio kr)

• Andre lånere (500.000 kr)



Forudsætninger for ny butik
• Budget der viser positiv konsolidering

• Husleje-garanti 10 år fra Dagrofa

• Nedbringe gæld til 0,- på max 20 år

• Anpartshavere vil efter max 20 år eje bygningens restværdi
• Køber du anparter for 20.000 kr nu, vil de have en værdi omkring 50.000 kr om 20 år

• Og du har fremtids-sikret værdien af huset ved evt salg.

• Bestyrelse valgt af anpartshaverne

• Årlig generalforsamling

• Salg af minimum 1.000 stk anparter á 2.500 kr



Anparter
• Anparter á 2.500 kr pr stk

• Minimum salg af 1.000 anparter

• Indbetaling på spærret konto

• Bliver projektet realiseret, vil pengene stå i mursten, og tilbagebetales som en god 
forretning og evt. udlodning EFTER lånene er nedbragt.

• Forrentning indtil da i HØJERE HUSPRISER (og hvor får man sikre renter i dag ?)

• Efter 20 år er værdien 3-doblet

• Bliver projektet ikke igangsat – får man pengene retur

• Mulighed for aftale med lokal bank:
• Låne 10.000 kr til anpartskøb

• Afdrag 100 kr pr måned i 10 år


