Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91
3000 Helsingør

Helsingør, den 16. april 2014.

Nyhedsbrev, april 2014.
Ordinær generalforsamling den 26. marts d.å.:
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. 100 medlemmer var mødt op og vi havde et par meget
hyggelig timer herunder også spisningen, der ”traditionen tro” bestod af stegt flæsk med persillesauce. Det
godkendte referatet fra generalforsamlingen er vedhæftet.

Kontingent for 2014:
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2014 på kr. 400,00 blev enstemmigt godkendt. Beløbet
bedes snarest belejligt indbetalt på Reg. Nr. 2255 konto nr. 744535662 med angivelse af navn og/eller
medlemsnummer (fremgår af Interessebeviset). For at lette kassererens arbejde bedes alle indbetale
senest med udgangen af maj måned, så bestyrelsen er fri for at udsende rykkere og kassereren kan holde
sommerferie.

Lokaleforhold:
Som det fremgår af referatet blev vores lokaleforhold drøftet. Pr. 1 maj 2015 ophører Carlsberg
Bryggeriernes sponsorat af lokalerne i Skibsklarerergaarden. Vi har forsøgt at optage forhandling med
ejeren murermester Bjarne Rasmussen, men hidtil forgæves. Huslejen vil pr. 1. maj 2015 være så stor at
vores økonomi ikke kan holde til det. Derfor forsøger vi nu at finde andre lokaliteter, som vi er i stand til at
betale. Er der medlemmer der har gode forslag/ideer modtages de med taknemmelighed. Men bestyrelsen
arbejder foreløbig videre med to muligheder. Selvsagt finder vi at Skibsklarerergaarden er et rigtigt godt
sted, men hvis pengene ikke rækker til det, så må vi finde noget andet.

Reviderede vedtægter:
Som det også fremgår af referatet fra generalforsamlingen blev der godkendt reviderede vedtægter. De er
vedhæftet dette nyhedsbrev og det foreslås, at alle tager en kopi af dem og opbevarer dem sammen med
”Interessebeviset”, da de erstatter de vedtægter der er trykt på ”Interessebeviset”.

Årsplan:
Bestyrelsen planlægger på at gennemføre 6 bryg i 2014. Det første bryg ”Forårsbryg” er kommet på flasker
og det næste bryg er lige ved at være klart til at komme på flasker. Vi påregner at holde øl-smagninger
følgende lørdage: den 24. maj, den 11. oktober og den 29. november. Det bliver med
generalforsamlingen i alt 4 sammenkomster i 2014. Ændringer kan forekomme, men noter allerede nu
disse dag i Jeres kalendere.

Næste arrangement, lørdag, den 24. maj fra kl. 12.00 til kl. 14.30.
Her skal vi smage på 2 muligvis 3 bryg, som er brygget her i foråret. Der vil blive serveret lune frikadeller
med kold kartoffelsalat. Entre afgiften er som vanligt kr. 100,00 pr. medlem, der betales ved indgangen. Der
er ingen tilmelding, kom blot til Skibsklarerergaarden, der vil være rigeligt øl at smage på.

Flasker:
Flasker er vort smertensbarn. Vi vil meget gerne have at flaskerne returneres med det i rengjort stand og
kun vores egne flasker. Straks når I har tømt en flaske så skyl den grundigt og fjer også etiketterne. Dette
gøres lettest ved at lægge flaskerne i blød i koldt vand og fjerne dem den følgende dag. Det vil lette
flaskerensernes arbejde meget. Hvis dette ikke gøres har vi for stort tab på flasker og skal købe nye, der
koster godt kr. 3,00 pr. stk.

Hjælpere:
Vil du være med til at støtte Mikrobryggeriet med din arbejdskraft er du meget velkomme. Der er mange
jobs at udføre bl.a. flaskerensning, tapning af øl på fustager og flasker, deltagelse i afholdelse af
arrangementer med udlevering af mad- og drikkevarer, opstilling af borde og afrydning. Og der vil også
være mulighed for at deltage i selve brygprocessen. Du kan gå ind på vores hjemmeside
www.wiibroesvenner.dk og skrive hvad du gerne vil hjælpe med.

På bestyrelsens vegne sendes
de bedste påskehilsner
Per Slot
formand

