Velkommen! Du er blandt de op mod
100.000 medejere, der i dette forår
deltager på omkring 600 lokale årsmøder
og generalforsamlinger, som Coop og
brugsforeningerne holder landet rundt.
Brug mødet til at få svar på dine
spørgsmål og til at komme med dine
ideer til din lokale beﬆyrelse og butik.

VIDSTE DU AT...
61.000

over
danskere meldte sig
ind i Coop og brugsforeningerne sidﬆe
år. 1. januar 2019 var vi 1.782.935
medlemmer. Det gør Coop til
Danmarks næﬆﬆørﬆe forening. Kun
Sygeforsikringen “danmark” er ﬆørre.

VIDSTE DU AT...

FORBRUGERAFTEN

MADFÆLLESSKAB

Vil du gerne blive bedre til at bage eller lave
mad med dine børn eller børnebørn? Eller
vide mere om nogle af butikkens varer? Så
kan butikken arrangere en aften med fokus
på lige det, du brænder for, hvis I er mange
nok til at gennemføre arrangementet.

70 lokale brugser har holdt madfællesskab
– eller overvejer netop nu at gøre det. Hver
gang mødes omkring 100 danskere for at
spise sammen til en rimelig pris – og på
den måde være med til at
ﬆyrke fællesskabet i lokalområdet.

Hvad kunne du i givet fald tænke dig,
at din butik skulle tage fat på?

Er det en aktivitet, du godt
kunne tænke dig her i dit område?

TEMAMØDE

MEDLEMSAFTEN

Nogle butikker holder en debat med oplæg
fra en ekspert fra Coop om for eksempel
kødfri dage, plaﬆikforurening, personlig
pleje eller andre relevante emner.

Vil du lære mere om, hvordan du kan
udnytte de mange fordele i Coop App’en
– eller hvordan du gør, hvis du ikke har en
smartphone?

Er det noget, du kunne tænke dig,
at din butik også holder –
og hvilke emner kunne du i
så fald godt tænke dig blev taget op?

Eller er der andre
emner, du kunne tænke dig
taget op på en medlemsaften
i din butik?

1,1 MILLION

Coop App’en nu er hentet af over
medlemmer, og at over 100.000 bruger appen dagligt.
Coop App’en er en af de meﬆ benyttede apps og bruges
langt mere end apps fra YouTube, Netﬂix, McDonald’s,
MobilePay, NemID og DRTV.

FASTELAVN, PÅSKE,
JUL OG NYTÅR
I mange af vores butikker bliver højtider og
traditionsbundne dage markeret med for
eksempel tøndeslagning, udklædning,
julesokker eller nytårschampagne.
Er det noget, du kunne
tænke dig i din butik?

DANMARK TALER
SAMMEN
I uge 20 holder en række af Coops butikker
debataften om vigtige lokale emner, som
vælges af jeres lokale avis. Mødet holdes
over en bid brød ved borde i butikken sammen med kommunikationsmuseet
Enigma og den lokale avis. Det gør vi,
fordi vi synes, at vi generelt taler for lidt
sammen.
Er det noget, du kunne
tænke dig i din butik?

HVAD VIL DU
GERNE
OPLEVE I
DIN BUTIK?

