
Filippavej  54 (Hundstrup gl. sogn) 
Foto /Tekst (HJ og IR) 
 
Type ejendom/navn: Hundstrup gl. brugsforening. 
 
Matr. Nr.18e: 
 
 (11alm. vurd. 1956 – 0,1ha/ejendomsvurdering kr. 46,000) 
 
Ejerlav: Hundstrup by, Hundstrup 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billede ca 1930 
 
Skolegården i forgrunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uddelerparret 1903 
 
 
 
 
 

 
 

Julehilsen til kunderne 
 
 



Hundstrup brugsforening 1903 - 1958 
 
Historiske oplysninger: 

 
Brugsforening startet 1903 
En søndag eftermiddag i foråret 1903 kom smed Rasmus Andersen, Mynderup Hestehave, og bødker Carl 
Christensen, Hundstrup, kørende ud til gmd. Lars Frederik Hansen, Flintegården. Da alt andet var drøftet 
fremkom de endelig langt om længe med deres egentlige ærinde. De var, af omtalen af Brugsforenings 
sagen fra andre sogne, blevet interesseret i denne, og ville nu forsøge at give Lars F. Hansen interesse for 
samme sag og høre hans mening om denne. Sagen blev gennemdrøftet af de tre mænd i forening, og de 
blev enige om at undersøge muligheden for dannelsen af en brugsforening i Hundstrup sogn 
 
Sagen blev en kort tid drøftet mand og mand imellem, hvorefter der til d. 10 maj blev indbudt til et møde 
om sagen. Ved dette møde tegnede der sig 33 interesserede. Ved et møde den 24. maj med disse 
interesserede, blev der nedsat et udvalg på 7 mand til at forberede dannelsen af en brugsforening, og om 
indkaldelse til en stiftende generalforsamling. Til dette udvalg valgtes: 
Gmd. Lars F. Hansen, Flintegården, hmd. Knud Larsen, Hundstrup mark, murer Mads Madsen Hundstrup, 
bødker Carl Christensen, Hundstrup, smed R. Andersen, Mynderup hestehave, tømrer P.P. Rasmussen, 
Hundstrup og gmd. Søren Jensen, Hundstrup. 
 
Udvalget konstituerede sig med det samme med sidstnævnte som formand og gmd. Lars F. Hansen som 
næstformand. Udvalget lod affatte et udkast eller forslag til love for foreningen, og man sikrede sig 
forkøbsret til en bebyggelse i byen af gmd. Chr. Petersen, Gammelgård. 
 
Allerede den 2. juni indbød udvalgetbåde tegnede og andre interesserede til en stiftende generalforsamling 
i Hundstrup-skoven under Rødkilde. (På denne tid var der en festplads i Rødkildeskoven) 
Her blev lovudkastet vedtaget og underskrevet af i alt 37 medlemmer. Udvalget, der nu fungerede som 
bestyrelse, underskrev forhandlingsprotokollen, og Hundstrup brugsforening var en kendsgerning. 
 
Efter forgæves forhandling om køb af købmand, M.H. Nielsens ejendom og forretning, blev arbejdet på 
rejsningen af foreningens eget hus påbegyndt. (ejendommen som her er tale om, er den nuværende kro, 
som dengang var betegnet som købmandshandel med udlejningslokale)     
 
Arbejdet blev overdraget til følgende: Murerarbejdet til murer N.P. Nielsen Stenstrup, for 300 kr. 
Tømrerarbejdet til tømrer Rasmus P. Rasmussen for 110 kr. Snedkerarbejdet til Andreas Hansen og Knud 
Knudsen for 301 kr. og malerarbejdet til maler Laurits Nielsen, Ulbølle, for 40 kr. 
 
Den 22 okt.1903 åbnede foreningen udsalget, med Hans Haugegård som uddeler, denne fratrådte 1. nov. 
1905 og afløstes af Kr. Kristensen, som stadig er uddeler ved brugsens 25 års jubilæum 1928. 
 
Foreningens bygninger og pengevæsen 
Ved foreningens start blev der optaget et lån på 7000 kr. hos Sydfyns Discontobank. Heraf medgik godt 
5000 kr. til udgifterne ved grundkøb, bygningernes opførelse og montering. Resten, ca. 2000 kr., 
indbetaltes til F. D. B. som afdrag på det indkøbte varelager, der androg et beløb på ca. 2400 kr. 
 
Øvrige dokumenter vedr. regnskab m. m forefindes på Egebjerg Lokalhistoriske arkiv. 


