
Brugsens
Jægerspris Brugs-
forening fik onsdag
aften overrakt Nor-
deas Erhvervspris
2012 for Frederiks-
sund-området.

JÆGERSPRIS:    Folkene    bag
Jægerspris   Brugsforening
fik  onsdag  aften  overrakt
Nordeas Erhvervspris 2012
for Frederikssund-området
i   Roskilde   Kongrescenter
for  Øjnene  af omkring  250
erhvervsfolk.

-Detgikfantastiskgodt,og
vi er rigtig stolte af at have
modtaget prisen. Det er godt
nok  os,  der  modtager  den,
men det er grundet det, der
ergåetforudgennemmange
år, fortæller Danny Kehler,
formand    for    Jægerspris
Brugsforening.

I  sin  takke-tale  fortalte
formanden   historien   bag
den   succesfulde- forening,
der blev dannet i 1921, hvor
Gerlev-Draaby      Brugsfor-
ening gav sine medlemmer
lov til at overføre deres an-
delsindeståender til den nye
forening - 17.-18.000 kroner -
hvilket betød at man £å uger
efter den stiftende general-
forsamling kunne købe en
ejendom på Hovedgade i Jæ-
gerspris.

JægersprisBrugsforening
har dog især gennem de sid-
ste  30  år udviklet  sig med
uddeler  Jørgen  Christian-
sen i spidsen for en organi-
sation, som har udvidet med

blkirampe yset

Jægerspris Brugsforening i rampelyset i Roskilde_ Ko_ngr.esc.enter yed ov.erræk_kelsen af Erlipg. J.?hrpos t,o
skJlptdrer,der-udgørNd;rdeasE-rh;ervspris2012forFrederik5sund-orp.råqet.Fravens_treer,detNord~easfi-
iiaiåirektør,formåndforNordeasbankrådHenrikHjaltelin;formandforJægersprisBrugsfpreningD_an.riy
Kehler,uddelersørenBrøgger,SuperBrugseniJægerspris,ogAnnetteJuulJensen,Dagli'Br±.gseniD_a.Iby,
som råpræsenterer medd;r-bejderhe.        -                                                                                   Foto:Thomasolsen

Dagli'  Brugserne  i  Dalby,     neforderesengagement.
Kulhuse og skuldelev. Jør-        Søren Brøgger, der har væ-
gen christiansen, der gik på     ret uddeler i superBrugsen
pension som direktør i 2010,      siden 2008, fortalte i sin tale,
var derfor også inviteret til     at der forventes en omsæt-
prisoverrækkelse,    oplyser     ning i 2012 på omkring l62
Danny Kehler.                             millioner kroner, og at der

-Vi  kan jo  ikke  gå  med     erudsigttildetbedsteresul-
låntefjer. Ogjegtrorogså,at     tat  i  foreningens  historie.
Jørgen var glad for at være     Der  er  desuden planer om
med, påpeger brugsforenin-     at indføre nethandel i 2013,
gensformand,somikongre-     og flere af butikkerne skal
scentret  roste  de  tidligere     have  installeret  elektroni-
bestyrelser og bestyrere for     ske hyldeforkanter.
deresmod-ogmedarbejder-De   tilstedeværende   blev

trakteret med fisk til forret,
oksefilet og god vin, og da de
forlod  kongrescentret,  var
der en lille gave til alle fra
prismodtageren,  i  form  af
økologisk  kaffe,  ckokolade
ogjuicefraånglemark.

- Det er også en god rekla-
me for virksomheden, fast-
slårDannyKehler.

t   6   NSV.   Z012,
maj+ahn


