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Skelhøje Købmandsgaard

Adresse: 
Volden 2, Skelhøje, 
7470 Karup J

Antal ansatte: 
1 købmand, 
6-8 medarbejdere ansat i fleksjob, 
praktikanter fra STU og Handelsskolen 
samt mange frivillige

Etableret: 2014

Virksomhedsform: 
Skelhøje Købmandsgaard ApS 
- Registreret socialøkonomisk 
virksomhed (RSV)

Målgruppe: 
Mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet

Det sociale formål
Skelhøje Købmandsgaards sociale formål er at drive en dagligvarebutik, 
hvor der er plads og overskud til mennesker med nedsatte funktioner 
eller andre udfordringer, der kan gøre det vanskeligt at finde fodfæste 
på det ordinære arbejdsmarked.

Den sociale metode
Vi tilbyder en rummelig arbejdsplads med trygge rammer, hvor man kan 
forbedre situationen for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i Viborg 
Kommune. Formålet er via job at skabe en indholdsrig og motiverende dagligdag, som kan fastholde disse mennesker i en positiv udvikling og kvalificere 
dem til andre jobs. Skelhøje Købmandsgaard modtager ingen former for offentlig støtte og er derfor afhængig af, at selve købmandsforretningen 
skaber overskud. Folk kommer ikke til Skelhøje for at få tiden til at gå, men for at bidrage til i fællesskab at løfte den opgave det er at drive en forretning, 
der skal give overskud. At få forretningen til at køre kræver, at alle tager ansvar – og når folk får ansvar, vokser de og udvikler deres kompetencer.

Forretningsområde 
Skelhøje Købmandsgaard tilbyder indkøbsmuligheder og café på et stærkt lokalt fundament. Idéen er at skabe et rum, hvor man både kan købe 
dagligvarer og mødes for at opbygge og vedligeholde fællesskaber. Hensigten er, at stedet medvirker til at styrke det lokale engagement samt at 
understøtte lokale leverandører og producenter ved at tilbyde en platform, hvor de kan præsentere og sælge deres produkter.
Kunderne i Skelhøje Købmandsgaard er lokalbefolkningen og de mange turister, der i sommerperioden dagligt kommer forbi på Hærvejsruten, Pil-
grimsruten eller Alhedestien.

Organisation og drift
Skelhøje Købmandsgaard er etableret i 2014 i et tæt samarbejde mellem tre foreninger. Skelhøje Købmandsgaard, der ejer og driver Skelhøje 
Købmandsgaard, Trivita, der driver caféen og samlingsstedet, samt Volden 2 ApS, der ejer bygningerne. Organisationsstrukturen udgøres af en 
bestyrelse med en formand samt en direktør. Samarbejdspartnere er: Trevita, Mac Y, Andelskassen, Havredal Praktiske Uddannelser, Handelsskolen, 
STU, Væksthuset i Viborg og Viborg Kommune.
Skelhøje Købmandsgaard er en registreret socialøkonomisk forening. Foreningen er selvstændig og modtager ingen former for støtte. Butikken 
og caféen drives af en ansat købmand, fleksjobansatte, frivillige, elever fra STU og Handelsskolen i Viborg samt personer i arbejdspraktik. 
Et eventuelt overskud geninvesteres i foreningen eller anvendes til at fremme lokale interesser.

Salg på det private marked:

Butikken: Indtægterne kommer 
hovedsageligt fra salg af købmandsvarer.

Caféen: Indtægterne kommer hoved-
sageligt fra salg af mad og drikke.
 

Salg af ydelser til det offentlige:

Foreningen har i få tilfælde fået mentor-
penge fra det offentligt for at hjælpe 
ressourcesvage borgere. Desuden 
medfølger et mindre beløb fra Mercantec/
Handelsskolen for at have elever i praktik.
 

Andre indtægtskilder:

Skelhøje Købmandsgaard har cirka 200 medlemmer. Der betales 
et engangsbeløb på 200 kr. for at blive medlem. Langt de fleste 
medlemmer indskyder et månedligt beløb på deres konto i butikken. 
Når de handler, får de 1% rabat på deres køb, og købet fratrækkes 
på deres konto. Det giver foreningen en likviditet på cirka 80.000 kr.


