Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91, Helsingør
Helsingør, den 9. marts 2016.

Nyhedsbrev, marts 2016.
Afhentning af påske bryg lørdag den 12. og lørdag den 19. marts.
Vores to dygtige brygmestre har nu fået tappet årets Påskebryg på flasker og påsat de flotte etiketter som
Lars Bjørn Madsen igen har kreeret for vores lille bryggeri.
Jule bryggen var bare alle tiders, sjældent har vi brygget så godt et bryg, men Påskebryggen er ligeså
fremragende.
For at medlemmerne kan nyde den til påskefrokosten udleveres den allerede fra på lørdag den 12. marts
fra kl. 12.00 til kl. 13.30 fra gården i Strandgade 93. Det er gården ved siden af Skibsklarerergaarden. Der er
3 flasker á ½ liter til hvert medlem. Husk at medtage pose eller lignede til hjemtransporten af flaskerne. For
dem der ikke kan komme den 12. marts vil der også være udlevering lørdag den 19. marts ligeledes fra kl.
12.00 til kl. 13.30.
Udlevering forudsætter at kontingentet for 2016 er betalt. Der kan i nødstilfælde betales ved afhentningen,
idet lige penge forudsættes. Kontingentet for 2016 er kr. 430,-.

Generalforsamling torsdag den 31. marts 2016:
Ordinær generalforsamling 2016 afholdes torsdag den 31. marts kl. 18.30 i Rundingen i Aktivitetscentret
Hamlet, vis à vis det gamle ”Helsingør Værft”.
Indkaldelse til generalforsamlingen er vedhæftet dette nyhedsbrev ligesom regnskabet for 2015.
Tag et print af indkaldelsen og regnskabet, idet de ikke vil blive udleveret på generalforsamlingen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen byder traditionen, at vi spiser stegt flæsk med persillesauce og
hjemmebrygget øl (Julebryggen og Påskebryggen) og en dram eller to til lige at få flæsket til at glide bedre
ned.
Det er foreningen der er vært, så ingen betaling fra medlemmerne.
For at deltage i generalforsamlingen og den efterfølgende spisning forudsættes, at kontingentet for 2016 er
betalt. Kan i nødstilfælde betales ved ankomst. Lige penge forudsættes.

Kontingent for 2016:
På generalforsamlingen i marts 2015 blev kontingentet fastsat til kr. 400,- plus kr. 30,-, idet vi gik over til
udelukkende at anvende nye flasker. Beløbet kr. 430,- bedes indbetalt til Nordea Bank på Reg. Nr. 2255 og
konto nr. 0744535662.

Bryggeriet i Skibsklarerergaarden:
Der foreligger p.t. intet nyt om vores bryggeri i Skibsklarerergaarden Strandgade 91, så vi fortsætter på
hidtidige favorable vilkår, som Carlsberg Bryggerierne har givet os. Det kan oplyses, at bestyrelsen har aftalt
møde med Carlsberg Bryggerierne medio april, hvor vi bl.a. vil drøfte bryggeriets fremtid.

Vedrørende lagerlokale er vi for nærværende så heldige, at Odd Fellow Palæet har stillet en del af
hestestalden i nabogården til Skibsklarerergaarden vederlagsfrit til vores rådighed. Men Logen skal inden
for kort tid selv anvende hestestalden til andet formål. Så derfor er det afgørende nødvendigt, at vi finder
andet lagerlokale og meget gerne tæt på bryggeriet. Hvis medlemmerne kan hjælpe med forslag er det
yderst velkomment.

Datoer til kalenderen.
Lørdag, den 12. og 19. marts fra kl. 12.00 til kl. 13.00 udlevering af Påskebryg.
Torsdag, den 31. marts kl. 18.30 ordinær generalforsamling med efterfølgende spisning.
Lørdag den 28. maj fra kl. 12.00 til 14.00 øl smagning og udlevering af øl.
Lørdage den 4. og 11. juni fra kl. 12.00 til kl. 13.30 udlevering af øl.
Lørdag den 22. oktober fra kl. 12.00 til kl. 14.00 øl smagning og udlevering af øl.
Lørdag den 29. oktober og den 5. november fra kl. 12.00 til kl. 13.30 udlevering af øl.
Lørdag den 26. november fra kl. 12.00 til kl. 14.00 øl smagning og udlevering af øl.
Lørdag den 3. og 10. december fra kl. 12.00 til kl. 13.30 udlevering af øl.
Herudover vil arrangementsudvalget fremkomme med arrangementer, som på nuværende tidspunkt ikke
er datofastsat.
Ret til ændringer forbeholdes.

På bestyrelsens vegne
de bedste hilsner og på gensyn
Per Slot
formand

