Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91
3000 Helsingør

Helsingør, den 12. maj 2015.

Nyhedsbrev, maj 2015.
Ordinær generalforsamling, den 26. marts d.å.:
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden, med vores medlem Anders Drachmann som dirigent.
80 medlemmer var mødt op og vi havde et par meget hyggelige timer herunder også under spisningen, der
”traditionen tro” bestod af steget flæsk med persillesauce. Hertil vores eget bryg og en dram eller to.
Det godkendte referat fra generalforsamlingen er vedhæftet.

Kontingent:
Kontingentet for 2016 blev fastsat uændret til kr. 400,00. Kontingentet skal først indbetales i 2016, dog før
afholdelse af den ordinære generalforsamling, som finder sted i marts måned. Nærmere vil tilgå.

Flasker:
Problemet med flasker blev drøftet, som det fremgår af referatet. Det blev herunder besluttet, at når
lageret er tomt skal der kun anvendes nye flasker og der herfor opkræves et separat beløb på kr. 30,00 pr.
medlem for året 2015. Det nuværende lager af flasker (nye som rengjorte brugte) er af en sådan størrelse,
at der stort set vil være flasker til resten af 2015. Bestyrelsen har derfor besluttet først at opkræve de
ekstraordinære kr. 30,00 sammen med kontingentet for 2016.

Lokaleforhold:
Vi har fortsat tæt kontakt til Carlsberg Bryggerierne og så sent som onsdag den 6. maj mødtes vi og
drøftede bl.a. vores lokaleforhold. Carlsberg Bryggerierne har for tiden meget at se til og derfor har denne
sag ikke højeste prioritet, men de vil vende tilbage når de finder det mere belejligt. Så derfor kører vi
fortsat på den hidtidige aftale, hvor vi vederlagsfrit låner bryghuser af Carlsberg Bryggerierne. Der er en 6
måneders opsigelsesfrist, så den tid der går godt kommer som bekendt ikke dårligt igen.

Næste arrangement, lørdag den 30. maj fra kl. 12.00 til kl. 14.00:
Her skal vi smage på 3 bryg, som er brygget her i foråret. Det er alle IPA´ere. Der er en Forårsbryg på 7,3%,
en Sommerbryg på 7,5% og en Pinsebryg på 8,9% (så er der mulighed for at komme til at se en let forsinket
pinsesol danse). Der vil blive serveret skipper labskovs med tilbehør. Entre afgiften er som vanligt kr. 100,00
pr. medlem, der betales ved indgangen. Der er ingen tilmelding, kom blot til Skibsklarerergaarden i
Strandgade, der vil være rigeligt øl at smage på. I forbindelse med arrangementet påregnes der at blive
udleveret 2 flasker af hver af de tre bryg, i alt 6 flasker af ½ liter. Husk at tage pose, net eller lign. med til
hjemtransporten af flaskerne.
For de der ikke deltager i arrangementet lørdag den 30. maj og får udleveret deres øl ration, vil der de to
følgende lørdage (den 6. og 13. juni) fra kl. 12.00 til kl. 13.30 være udlevering af øl rationen fra
kælderlokalet i Strandgade 95. Også her gælder det om at have pose, net eller lign. Med.

Wiibroe Bryggeriets 175 års jubilæum:
I år er det 175 år siden, at Wiibroe Bryggeriet sendte den første Wiibroe pilsner på gaden. Det vil bliver
fejret og bl.a. vil ”Flagbajeren” blive brygget og kommer i handlen den 1. august. Der kommer kun det ene
bryg i år, så det er om at være hurtig. Bliver det en succes vil man overveje at genoptage produktionen i
2016. Vi har tilbudt at hjælpe med fejring af jubilæet og for tiden drøfter vi med Carlsberg Bryggerierne
muligheden for i samarbejde med en Carlsberg brygmester at brygge en specialøl på vores anlæg. Også her
vil Lars Bjørn Madsen kreere en etiket ligesom han har gjort ved alle vores tidligere bryg.

Erindring om betaling af kontinent:
Enkelte medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for 2015. Som det fremgår af referatet har vi fået ny
kasserer. For at lette hans arbejde opfordres de, der endnu ikke har betalt til at gøre det snarest belejligt.
Det er kr. 400,00 og det kan ske til Nordea Bank reg. Nr. 2255 konto nr. 744535662. Det kan undtagelsesvis
også ske ved arrangementet lørdag den 30. maj eller ved øl afhentning lørdag den 6. og 13. juni.

På bestyrelsens vegne
De bedste sommerhilsner
Per Slot
formand

