Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91
3000 Helsingør

Helsingør, den 13. maj 2014.

Nyhedsbrev, maj 2014.
Arrangementet, lørdag, den 24. maj fra kl. 12.00 til kl. 14.30.
Som det blev meddelt i Nyhedsbrev, april 2014 afholder vi vort næste arrangement lørdag den 24. maj fra kl.
12.00 til kl. 14.30. Det sker i Skibsklarerergaarden, hvor vi smage på vores seneste 2 bryg, som er brygget her
i foråret. Der vil blive serveret lækre lune frikadeller (fra Det Danske Madhus) 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 og nyde. Der vil også være en fustage med
WIIBROE Classic.
Samtidig vil der blive udleveret 2 flasker Forårsbryg (4%) og 2 flasker Hvedeøl (7,6%). Husk at have pose med.

Kontingent for 2014:
På generalforsamlingen den 26. marts blev kontingentet for året 2014 fastsat til kr. 400,00. For de der ikke
har indbetalt på nuværende tidspunkt skal bestyrelsen anmode om at beløbet indbetales snarest belejligt på
Reg. Nr. 2255 konto nr. 744535662 med angivelse af navn og/eller medlemsnummer (fremgår af
Interessebeviset). For de, der deltager i arrangementet den 24. maj forudsættes, at kontingentet er betalt.
Det kan dog undtagelsesvis indbetales ved fremmøde.
For at lette kassererens arbejde bedes alle have indbetalt kontingentet senest med udgangen af maj måned
d.å., så bestyrelsen er fri for at udsende erindringsbreve/rykkere og kassereren kan holde sommerferie i fred
og ro.

Lokaleforhold:
Som det fremgik af Nyhedsbrev april 2014 ophører Carlsberg Bryggeriernes sponsorat af lokalerne i
Skibsklarerergaarden pr. 1. maj 2015. Det er ikke lykkes os at forhandle en leje fra 1. maj 2015 med ejeren,
murermester Bjarne Rasmussen, som vi er i stand til at betale. Den krævede huslejen vil fra 1. maj 2015 være
så stor, at det vil forudsætte en kontingentforhøjelse på ca. kr. 250,00 pr. medlem, hvilket bestyrelsen ikke
finder realistisk.
Derfor er vi i kontakt om andre lokaliteter. Vi drøfter således p.t. leje af bygningen, der ligger ved det gamle
skattepalæ på Claessensvej ud mod Allé gade ligesom vi har indledt forhandlinger om et stort lokale i vores
nabo, nabo bygning, nemlig Strandgade 95, hvor formanden havde første indledende møde med en
repræsentant for ejerkredsen, Jan Christensen i torsdags.
Sideløbende har formanden orienteret formanden for kommunens Kulturudvalg, Henrik Møller om vores
situation. Hvorvidt det vil være muligt for kommunen at hjælpe vides ikke, men også denne mulighed vil blive
undersøgt.
Så snart nærmere forligger vil medlemmerne blive orienteret. Er der medlemmer, der har andre gode
forslag/ideer modtages de med taknemmelighed. Men bestyrelsen arbejder foreløbig videre med de to
alternative muligheder. Selvsagt finder vi, at Skibsklarerergaarden er et rigtigt godt sted, men når pengene
ikke rækker til det, så skal vi finde noget andet.

Pinsebryg:
I denne uge vil brygningen af en Pinsebryg blive startet op. Vi forudsætter, at den vil blive udleveret lørdag
den 14. juni, hvor der ikke vil blive afholdt noget arrangement. Men kom og hent Jeres øl ration. Nærmere
besked vil tilgå pr. mail.

Hjælpere:
Vil du være med til at støtte Mikrobryggeriet med din arbejdskraft er du meget velkommen. 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.
Du er også velkommen til at give en hånd med ved arrangementet den 24. maj, jfr. ovenfor.
Vi mangler 15 til 20 hvide runde spande til opbevaring af vores ølflasker. Dem vi har kan rummer 37 flasker.
Hvis du ved hvor vi kan få nogle sådanne, må du meget gerne kontakte os.
På bestyrelsens vegne og på gensyn
lørdag den 24. maj
Per Slot
formand

