TARUP
BRUGSFORENING

1886-

B R IT G S E N

- det kaldes forbrugernes egen butik idag. - - En lettere udtale af det oprindelige navn: "Forbrugsforening" eller som andre ogsa
kaldte dem: "Husholdningsforening"
Hvordan kunne - B r u g s b e v e e g e l s e n
udvikle sig?

opsta o g

I 18oo-tallet skete der store omvsltninger i samfundet,
- nyskabelser og kriser - .
Med dampmaskinens opfindelse skete der en kraftig industrialisering. Mange mennesker fra landet flyttede til byerne,
for at fa arbejde, og til nye store probleraer.
Under den store bondereform, hvor man skiftede de mange
sma jordstykker ud med et samlet jordstykke, og efterhanden flyttede man gardene ud til hvor jorden la. Det bet0d
ogsa at det gamle landsbyfsellesskab blev brudt op, den enkelte matte selv tage stilling til en raskke ting. Men det
menneskelige sammenhold fra bestemte omrader vedblev dog
at besta.
Omkring 188o mserkede mange landmaend, at kornpriserne faldt,
- arsagen var billigt korn fra Nordamerika, - man kunne
ikke klare denne harde konkurrence, der ogsa bet0d at man
ikke fik rad til at k0be andet end de n0dvendige ting til
den daglige husholldning, som man havde gjort f0r.
Langt den st0rste post pa en land- eller byarbejders budget var kosten. F0de og brasndsel var cirka 80 % af budgettet, - indenfor kosten udg«jorde rugbr0d den st0rste post.
I 1862 kom en ny lovgivning, hvis centrale indhold, var
indf0relse af frie og lige adgang til erhverv. Landdistrikter fik samme rettigheder til handel og handvEerk som
k0bstajderne, dog med en begrasnsning med et "Isebselte", en
streekning pa indtil IT mil (lo km) fra k0bstadens centrum,
indenfor denne radius matte der ikke oprettes f0rnasvnte.
Disse forskellige arsager bar veeret meget medvirkende baggrund for oprettelse af brugsforeninger.
Den f0rste levedygtige brugsforening i Danraark, kom til
verden i 1866 i Thisted.
Hvilke varer handlede Arbejderforeningen i Thisted med
dengang vides ikke med fuld sikkerhed. - Halvdelen af
omseetningen var med br0d, af andre varer kan nsnrnes:
ost - klipfisk - sukker - kaffe - soda, som nogle af de
store artikler.

Brugsf oreningen for Tarup og omegn, kan ogsa meget vel
veere startet pa baggrund af disse omvseltninger.
De ellers sa udmserkede masnd, som i velbegrundet fremsyn
og baggrund sa-tte dette foretagende i gang, bar ikke haft
historisk interesse nok til at fortaelle efterlevende slsegter her i omradet, hvilke f 0dsels-veer, "Brugsen" har gennemgaet, for i det hele taget at komme igang, og hvilke
genvordigheder den har mattet gennemga i sin f0rste sp^de
start.
Men os idag, har nok ikke noget at lade brugsens pionerer
h0re, gar vi det bedre, noterer vi forskellige handlinger
ned, fotograferer vi tiden som vi lever i, som maske har
interesse for vore ef terkommere, nej, det glemmer vi.
I Tarup brugsf oreningens gamle vedteegter, fra 1892, star
der i :
§ 1.
Foreningens formal er at fremrne selvhjaelp, veesentlig hos den arbejende klasse, idet den opk0ber varer i
st0rre partier til uddeling blandt foreningens medlemmer.
Hvornar Tarup og omegns brugsf orening abnede sin
butiksd0r for f0rste gang vides ikke.
If01ge foreningens f0rste protokol, begyndte man
at tegne medlemmer den 12. april 1886.
Den
kr.
kr.
kr.

7- ma.] 1886 var der tegnet aktier til et be!0b af
92o,-, samtidig optog man et Ian i sparekassen, pa
1.939»55? - sa startkapitalen udgjorde den lo. maj 1886
2.859,55.

Der skrives ikke noget om stiftende generalf orsamling, eller
valg af bestyrelse, nej, man starter f orhandlingsprotkolen
med bestyrelsesm0de den 3. juni 1886,
Som har falgende dagsorden:
1. Der foreslas at optage et Ian pa kr. l.ooo,af gardmand Erik Mortensen, Tarup, som enstemmigt vedtages.
2. Det blev bestemt at indkj'0be to halve t0nder
rom.
3. Der var indlagt pr0ver fra Carl F. S0rensen,
Nyborg, men var for dyre, derfor tilsidesat.
4. Som regnskabsf0rer valgtes Christen Lindhardt.
M0det hffivet.
Dette f0rste bestyrelsesm0de som er skrevet i f orhandlingsprotokolen, er underskrevet af : Just Rasmussen, formand,
Erik Mortensen, Jens Petersen, Christen Lindhardt,
Lars Hansen og Rasmus Olsen.
Disse mffind ma saledes regnes for Tarup Brugsf orenings f0rste valgte bestyrelse.

Aktie/andel fra 1887

Her oplyses intet om, hvem der blev uddeler, men det vides
at der fra starten var to udsalgssteder, nok ikke pa grund
af stor orhssetning, men snarere af behagelighedshensyn for
medlemmerne.
De to udsalgssteder var etableret hos: Markus Dyhr og hos
Rasmus Pedersen, saledes de blev de f0rste uddelere med
butik i deres egne lokaler.
Dette mindre resum6 af Brugsens loo ars historie, er bygget pa uddrag af forhandlingsprotokollerne, krydret med
lidt aktuelt0
Der er afholdt mange bestyrelsesm0der, 1 til 2 m0der pr.
maned, de f0rste mange ar.
Det var bestyrelsen som k0bte varer ind til foreningen,
og en del af disse indk0b er neevnt i forhandlingsprotokollen.
Ligeledes havde man arligt 2 vareoptsllinger, samt 2 ordincere generalf orsamlinger.
Der blev ogsa afholdt en del ekstraordinasre generalforsamlinger.
Den 4. September 1886 var bestyrelsen samlet for at opkj0be
et parti humle.
Det blev vedtaget at opkj'0be 800 pund (det er en stor portion, nar man ved hvorlidt der skal bruges ved en gang 01brygning),,
Petroleum vedtoges at kj0be ved Kj0bmand Gimdel, Nyborg,
Sa er der ikke skrevet mere angaende dette bestyrelsesm0de.
Den 4. februar 1887 blev det vedtaget at udsalgene skulle
have 2 slags breendt kaffe.
Den I?, april 1887 vedtog bestyrelsen, at der skulle udsalgspriser i butikkerne, til eftersyn for dem som kj'0ber.
Ligeledes vedtog man at kj0be et apparat til gradning af
spiritus.
Den 25. november 1888 blev det bestemt at k,j0be l.ooo pund
ost fra 0rbask Mejeri, a ..13 0re pundet.
Den 24. november 1889, uddrag. fra bestyrelsesm0det:
- Udsalg af halve bajere, ma ikke finde sted efter klokken
40 hver dags eftermiddag, hvorefter uddelerne have sig at
rette.
Fra bestyrelsesm0det den 2o. oktober 1891,
- Markus Dyhr oph0rer med uddeling, 10rdag aften den 24.
oktober, og det blev bestemt at varernes aflevering skal
pabegyndes onsdag den 28. oktober, til at modtage varerne
m0der Jens Christiansen og Hans Dyhr tilligemed Holger
Poulsen og Hans Andersen.
- Rasmus Pedersen oph0rer med uddelingen onsdag aften den
28. oktober, og afleveringen af varerne finder sted 10rdag
den 31. oktober, til at modtage varerne m0der Sadelmager
Larsen og J0rgen Lindhardt, tilligemed Holger Poulsen og
Hans Andersen.

- en side fra den f0rste forhandlingsprotokol.
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Fra 1. november 1891 var de 2 udsalgssteder
nedlagt, og der blev nu kun et udsalgssted,
og dette nye sted blev hos Hans Andersen, som
havde det i knap 12 ar.
Hvad stod der ellers pa forsiden af aviserne pa dette tidspunkt?
lo-15.ooo danskere udvandrer hvert ar, langt de fleste til
USA. For Europa som helhed er der tale om en formelig folkevandring, 500-600.000 udvandrer hvert ar.
Udvandringsagenterne lokker folk med 10fter om billig oord
og lettjente penge pa den anden side af Atlanten, og det er
ikke underligt, at de gyldne fremtidsudsigter frister.
Herhjemme ligger arbejds!0sheden pa mellem 4-o og 5o % i 0jeblikket, og der er ikke udsigt til, at tiderne bliver bedre
fore!0big - snarere tveertimod.
For hver loo danske udvandrere kommer de 41 fra Jylland, 11
fra Fyn, 29 fra Sjaelland, Lolland-Falster og Bornholm og 19
fra K0benhavn.
Tilbage til Brugsen, s0ndag den 16. januar 1892, blev der
efter opfordring af flere medlemmer, afholdt ekstraordinser
generalforsamling. Hvor der rettedes foresp0rgsel om Poul
N. Juul, der var formand, havde vasret raedlem af foreningen,
da han blev indvalgt i bestyrelsen. Han erkendte at nan ikke
var medlern pa dette tidspunkt og fratradte straks, som ny
formand valgtes Just Rasmussen.
Den 6. januar 1893 afholdes bestyrelsesm0de hos Mads Niels
Nielsen i Tarup.
Schalburgs' rejsende var m0dt for at s0ge forretning med bestyrelsen om varer til brugsforeningen.
Og kj0bte undertegnede m0dte bestyrelsesmedlemmer, f01gende
varer: 15 flasker Jamaica Rom
lo
Kirsebssrvin
15
Muskatvin
lo
Conjak
Dernsest vedtoges det at k«j0be brugsforeningens forbrug af
margarine for et ar hos Otto M0nsted i Arhus, til de priser
og procenter, som dennes agent i Odense har tilbudt.
Det vedtoges at tage loo stk baiere som pr0ve fra Bryggeriet
Carlsminde i Nyborg, § 7 kr. 5o 0re pr. loo flasker.
Endvidere vedtoges det, at forbyde salg af alle spiritu0se
drikke samt baiersk01, til alle unge ugifte mamd og kvinder,
sorn ikke har aktier i foreningen, efter klokken 8 aften.
Tarup den 6. januar 1893.
C. E. Landsperg
R. Olsen
R. Pedersen
M. Nielsen

Den 11. maj 189^. Bestyrelsen vedtog at nedssettes prisen
pa: - flormel, fra 8-5- 0re til 8 0re pundet.

Hvilke store overskrifter var der i aviser i de ar:
K0benhavn, 26. januar 1897.
Kaptajn H. N. Andersen, stifter nyt firma: Det 0stasiatiske
Kompagni eller kort og godt 0K.
K0benhavn, 5. marts 1897.
De f0rste elektriske sporvogne.
I dag k0rte K0benhavns elektriske sporvogn sin f0rste tur
fra Kongens Nytorv til N0rrebrogade 198.
Pa et skilt hos vognstyreren star der, at det er forbudt
at konversere ham. G0r man det alligevel, har han lov til
ikke at svare.
1899: F0rste gang: Hele landet i arbejdskamp.
Den nystiftede arbegdsgiverforening lockoutede 4o.ooo arbejdere og startede dermed den f0rste landsornfattende arbejdskamp herhjemme.
Arbejderne har kun faet 6n dags varsel.
Efter loo dages arbejdskamp blev der sluttet forlig mellem
de stridende parter, Dansk Arbejdsgiverforening og de samvirkende Fagforbund.
Tilbage til Brugsens historie:
Den 14. december 19o2. Indmeldte foreningen sig
i Feellesf oreningen for Danske Brugsforeninger.
Som var blevet dannet i 1896, for derved at kunne
foretage store og billige f cellesindk0b.

***«..v*^*

Vi--.gar mr frem til 11. oktober 19o3:
Foreningen skifter igen udsaH,gssted, det bliver nu ved
Anders Pedersen, der ogsa bliver uddeler i egne lokaler.
Telefon, - den 9. april 19o5, det bliver vedtaget at indlasgge telefon i brugsforeningen.
- taksten for afbenyttelsen af telefonen, bliver 25 0re
pr. opringning. (det var mange penge dengang).
En enkelt paragraf fra foreningens love/vedtsegter fra 19o2:
§ 14.
Generalforsamlingen dannes af samtlige ForeningsMedlemmer med Undtagelse af Tjenestetyende og de Medlemmer, som ikke f0re egen Husstand. Stemrnerne skal afgives
personlig: dog bemasrkes, at Enker, som er Medlem af Foreningen, har Ret til at befuldmsegtige en anden Person til
at afgive Stemme ved skriftlig Fuldmagt, dog at ingen m0der
med Fuldmagt for 2 Enker. Generalforsamlingen fatter Beslutning om alle Sager, som efter disse Love ere henlagte under
dens Myndighed. Beslutning fattes ved almindelig Sternmeflerhed. Ingen Beslutning kan tages, med mindre 1/3 af de stemmeberettigede ere til stede; i modsat Tilfsclde sammenkaldes til
en ny Generalforsamling, hvor de modte have besluttendc Myndighed. De ordinsere Generalf orsamlinger afholdes i f0rste ,
Halvdel af April og Oktober Maaned, ekstraordinasre naar Bestyrelsen eller 2o Medlemmer begsere det. Generalf orsamlingen
afholdes pa en S0n- eller Helligdag med mindst 8 Dages Varsel
fra Kirkesteevne og Udsalgsstedet

Pa bestyrelsesm0det den 16. december 19o5, blev det bestemt
at lukke brugsforeningen, den aften der holdes juletrcB og
2. juledag hele dagen.
Vi nar nu frem til den ordinaire generalf orsamling, der blev
afholdt den 13. april 19o6.
Hvor bestyrelsens bemyndiges til at udarbejde et forslag
til en ny brugsforening.
Og pa en ekstraordinser generalf orsamling i ma,j, var forslaget fremme om, at bygge et bus til opbevarelse og uddeling af foreningens varer, og det blev fastslaet af g-eneralforsamlingen, at der skulle bygges et bus pa Jens Christiansens jord, efter foreliggende tegninger og konditioner, som
sa skulle udbydes til licitation, og det overlades til bestyrelsen, at veelge imellem de 3 lavestbydende, som sa skal
patage al ansvar for bygningen.
Bygningen opf0rtes af t0mrer Niels J0rgensen, Tarup, som
havde indgivet laveste tilbud. Det 10d pa kr. : 4-.4-35,hvoraf halvdelen udbetaltes, da bygningen var under tag,
og resten ved f0rste termin efter husets opf0relse.
Det var billigt at bygge i de tider.
Tarup Brugsforening var nu kommet under eget tag,
Den 3. oktober 19o6 tages den nye bygning i brug,
Man fik ogsa en ny uddeler, det var Jens Peter
Jensen, og nan var uddeler i foreningen i godt
23 ar.
19o6, var ogsa det ar, - hvor opfinderen J. G. Ellehammer,
som den farste dansker, der hsvede sig fra jorden med en
flyvemaskine.
Ved bestyrelsesm0det den 17. Januar 19o?,
- gav bestyrelsen uddeleren lov til at forhandle cykler og
cykledele, men pa egen regning.
- fragtk0rsel af varer, det blev overladt til fragtmand
Kads Larsen, for en pris af i % af varernes omsastning til
udsalgspris, som udbetales ham ved hver halvars opvejning.
Ved de halvarige opvejninger, havde man lukket fra onsdag
middag - til fredag morgen.
Adskellige gange er der blevet afholdt generalforsamling
2. paskedagc
I 19og var de store avisoverskrifter: Alberti gar til politiet, svindel til 15. millioner.
Geheimekonferensrad P.A.Alberti, landet justitsmininster inil for seks uger siden, har meldt sig selv til politiet for
falsk og bedrageri.
Alberti har brugt ca. 15 mill. kr. pa fejlslagne spekulationer, isaer i sydafrikanske guldminer.
I 1912 fik K0benhavn et nyt vartegn: "den lille Havfrue".
Brugsforeningens 25 ars jubileeumsfest blev
afholdt onsdag den 24. maj 1911.

Hvordan var hverdagen i Brugsen:
Man havde en lang abningstid: fra klokken 6.
om morgenen, og nogle af dem der kom f0rst,
hver raorgen, var skovarbe jdere , som skulle have
bramdevin og skra med pa arbejde.
"En sladderbasnk" havde enhver butik, her blev
fortalt mange historier, nyheder og dr0ftet
forskellige problemer m.m.
Butikken havde abent til klokken 8-9 tiden
hver aften, undtaget s0ndag, hvor der kun var
aben om formiddagen.
Der var rneget slid og slab i Brugsen, - hj'emkorane varer skulle seettes pa lager ikselder og pa
loft, og der var ikke megen plads, sa det kunne vasre sveert .
Der var meget der skulle vejes af , det blev der brugt megen tid med.
Rom og brsendevin kom hjem i ankre, og medlemmerne kom selv med flasker og dunke .
Sprit, sirup, eddike, var ogsa produkter,
der kom hgem i store t0nder og tromler,
som var meget tunge at handterer.
Yderligere var klipfisk en stor artikel,
selv her, hvor man la sa t^et ved Storebselt . IsEer omkring h0st blev der solgt
meget klipfisk.
Brasndevin og vandrevet kridt var godt
at pudse vinduerne i.
Ja, dette tips, har vi nok ikke sa stor
lyst til at pr0ve idag, prisen pa brasndevin var en noget anden, end den vi
har idag.
Nar der f .eks. var barnedab i kirken,
kom man ogsa i Brugsen. Ind i uddelerens
lejlighed, for at klsde orn.
Ja, en kop kaffe fik man ogsa gerne .
Pa generalf orsamlingen den 19. oktober 1913,
- blev det vedtaget at bygge til brugsf oreningens stuehus,
da pladsen er for lille, det blev overladt til bestyrelsen,
at s0rge for dette.
Tilbygningen blev udf0rt af T0mrer Niels J0rgensen,
til en pris af kr.
Pa denne generalf orsamling blev det ogsa vedtaget at nedsffitte brugsforeningens abningstid fra klokken 9. til
klokken 8. hver aften.
1914. de store avisoverskrifter: Verden i krig.
- den 1. august. Sa er verdenskrigen brudt ud. Det blev

iaften klart, at et stormagtsopgsr er uundgaeligt.
Det bliver en krig mellem Tyskland og 0strig-Ungarn pa den
ene side og Rusland, England, Frankrig og Italien pa den
anden. Det er sp0rgsmalet, om stormagter som USA og Kina
og Japan kan holde sig udenfor.
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De store avisoverskrif ter, den 5« «juni 1915:
- Hurra, vi har faet valgret.
Kvinderne har endelig faet lov til at stemme.
I2.ooo kvinder takkede for valgretten ved at ga til
Amalienborg i ef termiddags.
Og den 31. marts 1917- - stod der avisernes forsider:
- Parvel til de tre sma 0er og ca. Jo.ooo sorte danske.
Danmark overdrog de tre vestindiske 0er, Set. Thomas,
St. Croix og St. John til USA, som har k0bt dem for
25 mill. kr.
Tilbage til Brugsen, verdenskrigen g&v ogsa vanskeligheder
med varetilf 0rslerne, mange varer var ikke til at fa, og
de erstatnings- og surraa-gatvarer der blev fremstillet,
var meget darlige.
Uddeler J.P.Jensen havde daskket brugsf oreningen godt ind
med varer, sa det varede Isenge f0r medlemmerne maerkede
varemanglerne .
Mange varer var rationeret, f.eks. mel, et mgerke gav 24-o
gram, i brugsen kunne man tillade sig at udleverer 25o gram,
pr mcerke, bade af nemhed, pa grund af vsegtlodder, og sa
fik medlemmet lo gram mere.
K0henhavn, 26. marts 1917, - fra i dag koster en flaske
snaps 2,4-o kr., dobbelt sa meget som i gar.
Regeringen har ]ia.gt loo % afgift pa al spiritus for at begreense forbruget.
Der er indf0rt sukkerrationering. Rationeringskortet giver
ret til indk0b af 2 kg sukker om maneden pr. person. Det er
halvt sa meget som der normalt blev forbrugt.
Br0drationering: 8 kg rugbrad og 4- kg hvedebrad pr. maned
pr. person.
Pa bestyrelsesm0det den 15. o'uni 1921, - bliver det vedtaget at installerer elektricitet i brugsf oreningen.
Hvad kostede nogle forskellige varer dengang:

Flormel
Gr0dris
Kaffe
Pilsner
Sm0r
Salt

kg
kg
kg
kg
stk
kg
1

kg

1914o,56
0,240,4-5
2,4-6

o,13
2,32
o,16
0,08

1916
0,86
o,36
0,60

1918
o,91

o,52
-

2,59
o,13
3,o2
o,19

4-, 80

0,11

o,19

0,243,2o
0,34-

192o
o,91
o,7o
2,o2

5,4-1
o,29
6,7o
0,4-8
0,24-
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- en side fra dividendebogen 1928/29.

"Brugsen" som den sa ud omkring

1913.

If01ge forhandlingsprotokollen sker der ikke sa meget i
Brugsen i en del ar, vi ma derfor tro, at det karer stille
og roligt uden besveerligheder eller ornveeltninger.
Der bliver holdt bestyrelsesmader og generalforsamlinper,
som det nu engang skal g0res, men der skrives ikke meget i
protokollen.
Hvad sker der ellers i Danmark?
April 1924-, far vi verdens f0rste kvindelige minister, det
er undervisningsminister Nina Bang, som er udnasvnt af Th.
Stauning, og det er i Danmarks f0rste socialdemokratiske
regering.
I 192o-erne far vi ogsa over 9.ooo nye statshusmandsbrug,
udstykningerne bevirkede, at befolkningstilveeksten idette
artid naasten var lige sa. stor pa landet som i byerne.
1928. Uddeler Jens P. Jensen, 0nsker at holde som uddeler
pr. 1. januar 1929.
Som ny uddeler ansastter bestyrelsen, Christen Matthiesen,
der bestrider uddelerjobbet i knap 42 ar.
Pa et bestyrelsesm0de den 5. april 1929, vedtages det at
brugsforeningen anskaffer en st0vsuger, til udlejning i
60 0re pr gang, samt at afleverer den samme dag.
Taksten for afbenyttelse af telefon nedsssttes til 15 0re.

1935, Skete den en st0rre udvidelse og ombygning af butiksog lagerlokaler.
Beslutning herom blev taget pa en ekstraordinser generalforsamling den 15. maj 1935. En plan, udarbejdet af Fa;llesforeningens arkitektkontor, blev vedtaget rued 67 stemmer, raedens
17 stemte imod, og 4 sr-emmesedler var blanke. Bestyrelsen
bemyndigedes saratidig til at lade ombygningen udf0re og til
at optage det hertil forn0dne Ian.
Arbejdet blev udbudt i licitation, hvorefter det overlodes
til £01gende handvserkere :
Murermesr-er Lars Andreasen, Tarup, 9.27o,- kr., tesmrermester Niels Larsen, Tarup, 3«52o,- kr., samt snedkerarbejdet
1.865,- kr., blikkenslager M.Larsen, Nyborg 2^3,- kr., glarmester Carl Petersen, Nyborg, 373,- kr., fflalermester V.L.
Jensen, Tarup 625,- kr., installat0r Futtrup, Vindin.^e, 362,kr,, medens pumpe- og centralvarmeanla3g overdroges maskinsmedemester J.C.Jensen, Tarup.
Samtidig med ombygningen anskaffedes nyt butiksinventar efter
tegninger fra arkitektkontoret og forarbegdes af snedker Madsen, Harby.
De samlede udgifter til udvidelse, ombygning og nyanskaffelser
androg ca. 3o.ooo,- kr., og det kan siges, at Tarup Brugsforening efter dette star fuldt moderne, ja, tip-top udstyret pa
alle omrader.

Letlelsen for.in Jen nyc lintik.
J-Y, Vonstre: Laur JIanse,, (N^tfonnan.l), Lara An.lreasen ,,K M. V. Mmlson (llovison-ri. Chr. Matthlem-n (Uddcler), Chr M Dvhr
sknb.toror), Aksel Jorgcnsen, Hans Jensen, Anders Andersen (Formand). Chr. Christiansen, Je.usenins An,l,,-,,.,, „" A.nl.-'rs

gens ttyi$nini>t som den set' mi I'/'cr Ontbygningtn.
rjin (til hojr<:) Ud*U'Ierparrel o^ l^rsonaiel.

Den 1. Juli 1956, holder Tarup Brugsforening
5o ars jubileeumsf est.

Pa bestyrelsesm0det den 22. januar 19^o, - det vedtages at
brugsforeningen giver loo,- kr. til den Nationale indsamling
i anledning af Kong Gbristian lo. 7o ars f0dselsdag.
I forhandlingsprotokollen star der ikke raeget om vareproblemer
under 2. verdenskrig.
Der var rationeringsmasrker pa mange varer, og de sidste
marker oph0rte i 1955.
Der fandtes mange erstatningsvarer, isser krydderier, kaffeerstatning. Mange af disse erstatningsvarer var af en meget
bedre art, end dem man havde under 1. verdenskrig,

$tffi^K?'^itfiilWf,'j~-"
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- en side fra en "brugsbog" fra 1936.
- I mange ar holdt man generalforsamling om s0ndagen,
klokkeslettet var gerne kl- 16,oo.
Hvordan blev en maneds!0n anvendt i 194o, her er et budget
for et ungt segtepar, med en maned!0n pa 35o,- kr.
husleje. ... kr,
skatter ... . elektricitet . -

80,00
47,oo
6,00

7^75
llo,oo

forsikring . . ,
husholdning . .
vask
,
avis . . . . . .
beklasdning . . ,
lommepenge . . ,
vedligeholdelse
nyanskaffelser
opsparing
udforudsete
udgifter

8,00

5o,oo
lo,oo
23,65
kr

35o,-

Hvad kostede nogle almindelige husholdningsvarer i
- rugbr0d ^...kg: o,9?

- kaffe .

-

flormel, kg:

o,63

kg: 4,68 - pilsner stk: 0,4-1

- sm0r . . kg: 3,^6 - salt . . kg: o,2o

sadmselk

1 : o,39

^ "l^if(tS

01 f

•ffil.

- nogle ganske fa typer rationeringsmgerker.
Pa bestyrelsesm0det den 6. januar 194-7, - forhandledes
med uddeleren, om overtagelse af kasseapparatet.
Bestyrelsen k0bte apparatet for l.ooo,- kr, samt loo kr.
om aret de f0rste 5 ar.
194-7 havde en god sommer, og landmanden havde fast noget
belt nyt. Den var kommet, maskinen, der bade kunne haste
og tcsrske. MejetEerskeren er et stort fremskridt. Byboerne
rejser ud pa landet for at se den. Karlene er lidt betsenkelige, for maskinen overf10digg0r bade heste og mennesker,
1949. _ p§. grund af vandmangel i br0nden, bliver brupsforeningen tilsluttet vandvserkat.
omsstning ialt kr.

47o.ooo,-

1952. En af de mest kendte avisoverskrifter det ar blevr
"Flying Enterprise", det ska;ve skib, der er kasndret pa
Atlanterhavet, den danske kaptajn Kurt Garlsen kasmper i
15 d0gn mod havet.
1952.

omsastning ialt kr. : 666.000,-

1953. Danmark fik en ny Grundlov.

CIRKEL KAFFK

-den danske nationaldrik

1954 Brugsforeningens omsastning dette ar blev:
kr.: 695.ooo,-

1955. De store avisoverskrifter var dette ar blandt andet:
- Krig pa Fasr0erne - . . . .
Beboerne i Klagsvig vil ikke
sky noget middel for at fa lov til at beholde den lasge de
kender og kan li'.
1957 - arets omsastning blev: kr.:

7^7.ooo,-

Arets vel nok st0rste sensation:
- Verdens f0rste kunstige jorddrabant, den russiske
"sputnik" bliver opsendt den 4. oktober 1957.
19. februar 1958, afholdes ekstraordinacr generalf orsamling,
angaende en tilbygning til brugsforeningen.
Formanden fremlagde forslaget til det nye lager, der blev
vedtaget.
Arbejdet blev udf0rt af: murermester S.A.Olsen og t0mrermester A.Nielsen, i henhold til de givne tilbud.
Det blev vedtaget at ans0ge Andelskassen i Fr0rup om et Ian
pa kr.: 25.000,-, med en afdragstid pa 15 ar.
Pa bestyrelsesm0det den 4. marts 1959» blev det vedtaget
at udbetale lo 0re pr. kg. i asgoverskud, af en omsastning
pa: 6o.271,8 kg.
Den 15. august 196o. Bestyrelsesm0de afholdtes i brugsforeningen, for at tage stilling til ombygning af butikken, efter at man ved to foregaende m0der, samt et bes0g i Langeskov Brugsf or eriing, havde undesagt forholdene angaende indretning.
Det blev vedtaget at fjerne midterskillerummeno og fa indrettet een stor butik af nuvasrende butik og den gamle bagbutik, der skal laves terrazzogulv i hele den nye butik, arbejdet med dette overdrages en Holger Thukjaer, Midtfyns
Gulvbelasgning. Murerarbe^det overdrages Svend Olsen, t0mrerarbejdet til Alfred Nielsen, malerarbejdet til Hilmar Jensen
elektrikerarbejdet til Aksel Pedersen, smedearbejdet til
Hakon Jensen.

Det blev videre vedtaget at indrette den nye butik, som
en slags selvbetjening med nyt standardinventar fra F.D.B.
Arbejdet skal pabegyndes f0rst i September og forventet
afsluttet inden midten af oktober.
Byggeriet bestemtes lavet pr. regning, efter at man ved
et m0de med handvaarkerne, havde faet opgivet en omtrentlig
pris pa kr.: 15.000,- .
Inventaret fra P.D.B. til kr.: ll.ooo,Bestyrelsen gar enstemmigt ind for dette, med den begrundelse, at man samnien med moderniseringen,. far mulighed for
at fa bragt varelageret ned til een for omsastningen passende st0rrelse (ca. loo.ooo - llo.ooo) og da det i 0jeblikket ligger pa ca. 14-5.ooo, skulle man her have pengene
til ombygningen.
Hvad kostede nogle almindelige forbrugsvarer i 196o:
Rugbr0d, 2kg: 1,42 - Flormel pr kg: 1,41 Melis pr kg: 1,22 - Kaffe pr kg: l?,?o Pilsner pr stk: o,84 - Sm0r pr kg: 6,97 S0dmaslk pr liter: o,77

1961. - Med henblik pa 75 ars jubilaset, var der
i april maned foretaget indtegning af deltagere
i festen. Der var pr. 1. maj indtegnet 18o deltagere og man bestemte sig til at forelosgge
festen til forsamlingshuset.
1963.

Brugsf oreningens omsaetning blev dette ar kr. : l.oJ5.ooo

1964. Var aret hvor Sovjetunionens ministerprassident Nikita
Krushchev bes0ger sammen med sin kone, fru Nina, Danmark,
1965. Det bliver vedtaget af bestyrelsen, at fa nasringsbrev i brugsforeningem, sa man kan handle med ikke medlemmer.
Sammei ar blev det ogsa besluttet at k0be en 3-meter kaledisk af market Atlas, til en pris af kr.: lo.847,- .
Arets omsaetning bliver pa kr.: 1.25o.ooo,- .
1967. Bestyrelsen vedtog at indmelde brugsforeningen i
F.D.B.s frivillige kasde.
Det var ogsa aret, hvor Folketinget vedteg at indf0re
MOMS pa alle varer og tjenesteydelser. Loven tradte i
kraft den 3. <juli.
Vi startede dengang med lo % moms.
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1968. Brugsforeningen k0bte et stykke jord af Christian
Christiansen. Sa man havde mulighed fore en eventuel udvidelse af brugsforeningen, pa et eller andet tidspunkt.
Arets omsEetning blev pa kr. :

1.282.ooo,-

197o. Christen Fiatthiesen 0nsker at fratreede som uddeler
pr. 1. november 197°. Han er blever sikkert den uddeler,
der opnar at veere Isngst i uddelerjobbet i Tarup Brugsforening, knap 4-2 ar.
Som ny uddeler ans^tter bestyrelsen Fritz S0rensen.
Pa arets ordin^re generalforsaraling, blev det vedtaget
at lade Revisionstjenesten for Danske Andelsselskaber
overtage revisionen.
Det var ogsa i 19?o, at vi fik en ny Lillebaeltsbro.

. .v;JE^s^•:^-V;'^^ -^'.WS^SS^^f''-

I FAMILIENS H'eiDAG

1972. Pa et bestyrelsesmade den 3. <juli, hvor konsulenterne Johan Korch og Hans Koch fra F.D.B. Odense, var tilstede.
Pa m0det blev der dr0ftet om en tilbygning til brugsforeningen, ca. 2oo m2, som skulle anvendes til butik.
If01ge beregningerne skulle byggesummen blive ca. :
kr. 26o.ooo,- indkluderet inventar.
Der var almindelig enighed i bestyrelsen, for at man skulle
arbejde videre med sagen.
Pa et senere m0de blev bestyrelsen enige om, at lade F.D.B.s
Arkitektkontor udarbejde tegninger over tilbygningen.
Pa den ordinasre generalforsamling blev planer og budgetter
angaende tilbygningen af ny butik gennemgaet.
Generalforsamlingen gav tilladelse til bestyrelsen, til at
arbejde videre med byggesagen.
1973. Pa det f0rste bestyrelsesm0de efter generalforsamlingen. Var der enighed om at indhente tilbud fra: murermester Aage Pedersen, t0mrermester Alfred Nielsen, smedemester Hakon Jensen og installat0r Axel Pedersen.
Byggeudvalget gennemgik de indkoinne tilbud fra handva?rkerne.
Det blev vedtaget at accepterer samtlige tilbud og pabegynde
arbejdet.

Den 16. guli kunne Tarup Brugsfopening abne sin nye dejlige butik, pa ialt 285 m2, mod f0r llo m2.
Udgifterne til den nye butik blev falgende:
Handvserkerudgifter . . . . kr.
Kloakeringsomkostninger
Arkitektkontor
Diverse omkostninger ...

kr.
Fryse og kaleinventar . .
Indk0bsvogne
Kasseapparat
Hylder og andet inventar O.K. Benzintank

kr.

25o .684,-

19 .ol5,lo .000,596,-

28o .295,29 .861,9.823,13 .15o,21 .377,32 .000,386 .506,-

Som hjaslp til finansering af den fortagne ombygning, er der
optaget et Ian i Fr0rup Andelskasse, pa kr. loo.ooo,-,
samt en forh0,jelse af kassekreditten fra kr. 3o.ooo,- til
13o.000,-.
Arets omsffitning blev kr.:

2.392.ooo,-

1974. Man fik monteret automatisk d0roplukker pa butiksd0ren og den ene af telefonerne blev asndret til manttelef on.
Det ar indf0rtes middagslukning fra kl.: 12,3o til
kl.: 13,3o.
1976. Det var aret hvor brugsforeningen, fik de farste
kvinder i bestyrelsen:
Bodil Jensen
Lis Christiansen.
Brugsforeningen overdragede lanetajet til Forsamlingshuset, da det nassr-en udelukkende blev anvendt her.
Der blev indf0rt et mindre gebyr for udbringning af
varetur.
Karl Rasmussen, som gennem 2o ar havde k0rt vareture
for brugsforeningen, anskede at holde op.
Helge Andersen blev den nye mand der tog sig af det job.
1979. Der blev foretaget nogle forandringer i butikken,
Af nyt invent ar, kan nasvnes:
kassedisk med transportband
frugt & grant k01er
k0d & viktualiekaler
samt kalerum i bagbutikken.
Salg af langtids holdbart kad og Danmaslk begynder.
Parkeringspladsen blev ogsa asfalteret.
lalt var det blevet til en udgiftspost pa
ca. kr. loo.ooo,Arets omsastning blev kr0

4-.281.ooo,-

1982.
Pa den ordinasre generalf orsamllng den 2o. januar,
fik brugsf oreningen nye vedtasgter', den st0rste sendring
i disse, er at man gar vsek fra den solidariske hagftelse,
og istedet bar begrsenset ansvar.
I sarnrne forbindelse bliver brugsf oreningens regnskabsar
sendret sa det f01ger kalenderaret .
Pa grund af sygdorn holder Helge Andersen op med at k0re
varetur.
Brugsf oreningen k0ber nans varevogn, og man far Erling
Leerberg til at k0re vareturene.
Fra den 9. juli har brugsf oreningen handk0bsudsalg fra
Hesselager Apotek.
Arets omscetning har passeret de kr. 5. mill.
1985. Arets omsastning kr. 5
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Brugsforeningens bestyrelse, foraret

1986.

1986. Tarup Brugsforening er nu loo ar Hvad vil jubilasumsaret bringe, ved vi ikke meget om

ii
Brugsforeningens personale, foraret 1986,

Brugsforeningen har i de svundne loo ar haft folgende
f ormssnd:
fra
16.
22.
8.
16.

starten
maj 1889
marts 1891
nov. 1891
Jan. 1892

9.
11.
12.
14.
24.
6.
15.
1.
27.
6.
9.

maj 1893
mag 1894
ma o 1896
sep 19o3
apr. 1912
feb. 192o
feb. 1921
feb. 1924
dan. 1953
feb. 1967
feb. 1976

Just Rasmussen
Holger Poulsen
Carl Olsen
Poul N. Juul
Just Rasmussen
C. E. Landsperg
Christen Lindhardt
Jacob Hansen
Lars Larsen
Rasmus Hansen
Laurits Hansen
Niels Petersen
Anders Andersen
Karl Olsen
Ejnar Jensen
Arne Toftager

Brugsforeningen har haft falgende uddelere:
fra starten
1. nov.

1891

11. okt. 19o3
1. okt. 19o6
1. Jan. 1929
1. nov. 197o

Markus Dyhr
Rasmus Pedersen
Hans Andersen
Anders Pedersen
Jens Peter Jensen
Christen Hatthiesen
Fritz S0rensen

Brugsf oreningens nuvasrende bestyrelse bestar af
formand . .
neestf ormand
sekretsr

Arne Toftager
Erling Leerberg
Lis Christiansen
Anne Marie Hansen
Otto Hansen
Niels Jensen
Vagn Mortensen

Dette var et resume' af Tarup Brugsforenings virke
gennem loo ar.
loo ar raed mange store begivenheder, - krige, kriser,
opfindelser, opdagelser og meget andet.
Noget som bar givet store oinvasltninger i vores hverdag og ogsa i brugsforeningen.
I morgen m0der vores brugsforeningen nye udfordringer
og opgaver, som man ma habe den kan magte.
Brug din egen butik - B r u g s e n - , d u ved hvor den
er, og gar det lettere for brugsforeningen at overleve.
loo ar er ingen alder for en Brugs, den holder sig stadig
ung og frisk.

F. B. S.

