
 
Ny dagligvareforretning 

 i Bælum?  
 



Potentialerne - Bælum er en by til vækst 

• Ca. 800 indbyggere  
• Renoveret folkeskole med overbygning  
• Nyt børneunivers på vej 
• Populær efterskole i byen  
• Store flotte idrætsfaciliteter 
• Arbejdspladser  
• Fantastisk natur 
• Stærk idrætsforening 
• Masser af kulturliv  
• Masser af foreningsliv  
• Ca 20-30 min. til Aalborg  
• 15 min. fra Supersygehuset 
• Rimelige huspriser 
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Men vi har en udfordring – 
vi skal have gjort noget ved 

• Vi har en købmand der har præsteret:  
– Stigende omsætning gennem årene 
– Kunder fra omkringliggende byer 
– Mange gode tilbud og rimelige priser 
– Godt varesortiment 
– God blomster- og bagerafdeling 
– Services som tips, lotto,  
      pakkepost, medicin mv.  

 
• Men vi har også 
     en købmandsbutik der  
     ikke er tidssvarende 

– Sortimentsplads 
– Varelogistik 
– Parkeringsforhold 

 



Udfordringerne for Bælum 

• Svært at sælge nuværende butik til ny købmand 
• Hvis byens står uden købmand vil det påvirke huspriserne. 
• En nærliggende dagligvarehandel er prioritet nr. 1 når befolkningen 

generelt skal vælge bosætningssted. 
• Manglende tilflytning eller fraflytning kan gå ud over mange ting som 

skole, institutioner, foreningsliv og erhvervsliv.  

 



Flere muligheder ved en ny butik 

• Café 
• Samlingssted 
• Udstillinger 
• Salg af lokale råvarer 
• osv.  

 



Købmandspotentiale 

• Indikationer fra Dagrofa viser en forventet omsætning på ca. 
22 mio, excl. moms 

• Omsætningspotentialet kan vise sig at blive større ved 
udarbejdelse af en egentlig Markedsundersøgelse 

• Vores nuværende købmand ønsker at drive 
købmandsforretningen i den nye bygning 

• Koncept SPAR  



• Samme sted Østergade  
– Manglende plads på grund til større butik  
– Manglende plads til parkering og varelogistik 
– Ikke så mange gennemkørende trafikanter   

 
• Ny placering Vestergade   

– Væsentlig flere trafikanter 
– Stor grund  
– Gode til- og frakørselsforhold 

Hvor kunne en ny butik ligge?  



• Størrelse ml. 850 – 1000 m2  
• Prisniveau 8 – 10 mio.  
• Skal passe til omgivelser, lokalplan, grundstørrelse osv.  
 

Hvordan kunne en ny butik se ud? 



Inspiration  



Etablering af et selskab Bælum Butikshus ApS 
(= model 1 / her skal overvejes alt. låneforening)  

• Byens hus 
• Bestyrelse valgt af byens borgere (anpartshaverne)  
• Udgifter 

– Forrentning og tilbagebetaling af lån til grund og anlægsinvestering 
– Selskabsdrift, skat, forsikring, revision m.v.  

• Indtægter  
– Lejeindtægter fra købmanden 
– Lejekontrakt med uopsigelighedsperiode 
– Lejegaranti  

 



Finansiering   (ca. 10 mio.) 

• Fremmedkapital ~ 65 - 75% ( ca. 7,5 mio.) 
– Realkredit 60% 
– Restfinanciering 15% 

• KFI – lån 75 - 15% 
• Vækstfonden 15% 
• Banklån 15% 
• Garantikapital andet sted fra.  
 

 
• Egenkapital ~ 25 – 35 %  ( min. 2,5 mio.) 

– Borgeranparter 
• 1000 stk. a´ 2.500,-  

 
 



Forudsætninger for  
etablering af Bælum Butikshus ApS 

• Budget der sikrer positiv konsolidering  
• Nedbringelse af gæld til 0,- på max. 20 år.  
• Anpartshaverne vil efter max. 20 år eje bygningens restværdi.  
• Bestyrelse valgt af anpartshavererne 
• Uafhængig revision 
• Årlig generalforsamling 
• Salg af min. 1000 anparter a´2.500,-  

 
 
 

 



Er der opbakning til at gå videre med projektet? 
 



Arbejdsgruppen for  
Bælum Butikshus ApS 

  
• Navn 1 - købmand  
• Navn 2 
• Navn 3 
• Navn 4 
• Navn 5 
• Navn 6 
• Navn 7 

 
Mangler kompetencer indenfor…… 



Kommunikation 
 

 
Aftale om kommunikationsplatform  
 
• Hjemmeside og adresse?  
• Facebook og hvor? 
• Opslag ved købmand 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



Fremdriftsplanen 
 

• Fase II 
 

– Kommunekontakt vedr. grund og muligheder 
 

– Videre arbejde med KFI-Pakke 
• Markedsanalyse 
• Budget for drift 
• Budget for investering 
• Visualisering af byggeri 

 
– Anpartstegninger 

• Interessetilkendegivelser ( ikke bindende) ved underskrift hos købmanden 

 
– Om ca. 2-3 mnd. Borgermøde nr II 

• Information om selve anpartstegningsprocessen 
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