Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91
3000 Helsingør

Nyhedsbrev april 2016
Ændring af udlevering af Pinsebryg:
Datoen for udlevering af Pinsebryggen er flyttet til lørdag den 7. maj fra kl. 12.00 til kl. 14.00 og finder sted i
Skibsklarerergaarden, Strandgade 91, Helsingør.
Der vil være spisning i form af lune frikadeller og kold kartoffelsalat med tilbehør. Hertil serveres resterne
af vores pragtfulde Julebryg, noget Påskebryg og ikke mindst den nye Pinsebryg. Hvad der er bedst af de tre
bryg er op til det enkelte medlem at vurdere, men alle tre bryg er pragtfulde. Samtidig vil der være
udlevering af 4 flasker Pinsebryg à ½ liter. Husk at medtage noget at transportere flaskerne i.
For deltagelse i arrangementet opkræves en garderobeafgift på kr. 100,00 pr. medlem, der betales kontant
ved indgangen, der kan også betales med mobil-pay. Der er ingen tilmelding, I kommer bare.
De følgende to lørdage den 14. (pinselørdag) og den 21.maj fra. Kl. 12.00 til kl. 13.30 vil der være udlevering
af Pinsebryg til de, der ikke tidligere har fået deres ration. Rationen er ligeledes på 4 flasker à ½ liter til
hvert medlem. Husk at medtage taske, net, kurv eller lignende.
Når udleveringen er flyttet til ovennævnte dage skyldes det hensynet til, at medlemmerne kan have
pinsebryggen så betids, at den kan nydes til pinsefrokosten.

Generalforsamling:
Torsdag den 31. marts afholdtes årets ordinær generalforsamling. Det var en rigtig hyggelig
generalforsamling med rigeligt stegt flæsk med persillesauce, hjemmebrygget øl, Wiibroes flag pilsner og
brændevin for lige at tage fedtet fra flæsket af læberne. Referat fra generalforsamlingen er vedhæftet.

Bestyrelsen:
Den nye bestyrelse afholdte konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den 7. april. Det nye
bestyrelsesmedlem Bjørn Nielsen og de to nye bestyrelsessuppleanter Carsten Ryggaard (1. suppleant) og
Christian Sørensen (2. suppleant) blev budt velkommen.
Arrangementsudvalget blev sammensat med Søren Hansen (næstformand) som tovholder, Povl Schou, Jan
Bøgemose og Carsten Ryggaard som medlemmer. Udvalget planlægger et arrangement til efteråret.
Nærmere vil tilgå.

Møde med Carlsberg Bryggerierne:
Som meddelt på generalforsamlingen var der planlagt et møde med direktør Kasper Elbjørn og marketings
koordinator Mads Egeskov Jensen onsdag den 13. april. I sidste øjeblik aflyste Carlsberg folkene mødet på
grund af presserende arbejdsopgaver i koncernen. Nyt møde er aftalt til en gang ultimo maj, uden at
datoen i dette øjeblik er fastsat. Derfor intet nyt.

Kontingent:
På generalforsamlingen i marts 2015 blev kontingentet for 2016 fastsat til kr. 430,00 pr. medlem for året
2016. Der er enkelte medlemmer, der endnu ikke har indbetalt kontingentet, hvilket de herved opfordres
til. Beløbet bedes indbetalt til Nordea Bank, Reg. Nr. 2255 konto nr. 0744535662 snarest belejligt.

Nye medlemmer:
Vores brygmestre, Martin og Flemming har nu opnået så stor erfarne med vores bryganlæg, at de kan trylle
endnu mere øl ud af de enkelte bryg og det tilmed med særdeles velsmagende øl. Der vil derfor være
mulighed for optagelse af enkelte nye medlemmer i forening. Så har du en god ven, kammerat, ægtefæller
eller anden, der kunne tænke sig at blive medlem, så er det nu, der er mulighed. Har du et forslag til nyt
medlem, så kontakt bestyrelsen via hjemmesiden eller på mail p.slot@live.dk.
På bestyrelsens vegne
de bedste hilsner og på gensyn lørdag den 7. maj i Skibsklarerergaarden
Per Slot
Formand

