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BAs kommentarer til udnævnelsen af Kræn Østergaard Nielsen til
ny administrerende direktør i COOP.
Det er med stor tilfredshed BA konstaterer, at Kræn Østergaard Nielsen er udnævnt til ny
administrerende direktør i COOP.
Vi vil rose bestyrelsen for, at udnævnelsen er sket så hurtigt. Flere måneders tomgang og
usikkerhed, om hvem der styrer virksomheden, ville have været frustrerende. Vi kan nu
forhåbentlig se frem til, at Kræn går i gang med at sætte en ny stabil retning for forretningen.
Fra Brugsforeningernes side lægges der stor vægt på, at der med udnævnelsen er lagt op til
en styrkelse af forretningsdelen. Det er særdeles vigtigt, at kerneforretningen kører godt, og
at der er solid fokus for det, der for vore kunder betyder mest. Nemlig gode varer til billige
priser.
Med Kræns tunge erfaring og ballast ser vi også frem til, at der bliver lagt en realistisk og
visionær strategi, når den nuværende strategiperiode udløber næste år.
Frem for alt ser vi frem til et godt og styrket samarbejde mellem COOP og Brugsforeningerne.
Den struktur, Brugsforeningensbevægelsen har, indebærer, at vi i fællesskab kan løse meget
store udfordringer. Den kan også indebære, at vejen til målet bliver gjort besværlig. Vi er ikke
i tvivl om, at Kræn er garant for det første; nemlig at vi i fællesskab skal klare udfordringerne.
På BAs vegne
Søren Tang Sørensen, formand.
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