Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91
3000 Helsingør

Helsingør den 13. november 2014.

Nyhedsbrev, november 2014.
Arrangement, lørdag den 29. november fra kl. 12.00 til kl. 14.00.
Vores næste arrangement finder sted lørdag den 29. november fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i Skibsklarerergården. Her skal vi prøvesmage de to nybryggede øl, nemlig en Brown Ale og Juleøllen. Denne er tappet på
flaske i denne uge og bør først drikkes ved juletid. I forbindelse med prøvesmagningen vil der være en kage
og ingen anden spisning. Til gengæld vil der ej heller blive opkrævet ”garderobeafgift”. I tilslutning til
prøvesmagningen vil der til alle fremmødte blive udleveret 3 halvliters flasker af hvert bryg. Det sker fra
vores kælderlager Strandgade 95. Husk at tage tasker, net eller andet med til at transportere flaskerne i.

Erfaring fra arrangementet, lørdag den 11. oktober i Navergården.
Vi havde en hyggelig aften, med forloren skildpadde, godt hjemmebrygget øl og meget morsomt indlæg fra
formanden for Naverne, vores medlem og bestyrelsessuppleant Ebbe Gyrming. Dog kunne bestyrelsen
godt have tænkt sig at flere medlemmer havde deltaget. Vi havde påregnet ca. 80 deltagere, men der kom
knapt 50 medlemmer. Dette arrangement påregnes at give et mindre underskud.

Lokaleforhold.
På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nogen afgørelse, men der foregår tætte forhandlinger om mulig
løsning, så bestyrelsen er fortrøstningsfuld.

Afhentning af øl i december måned.
Brygmesteren planlægger at brygge en porter i denne måned, som så vil kunne afhentes lørdag den 13. og
lørdag den 20. december fra kl. 12.00 til kl. 14.00 fra vores kælderlager i Strandgade 95. For de, der på det
tidspunkt ikke har fået udleveret Brown Ale og Juleøllene vil det findes sted samtidig. Så mød frem og hent
Jeres ”rationer”, så kælderlageret kan være tømt inden vi skal danse om juletræet. Husk taske, net m.m.

Generalforsamling 2015.
Den ordinære generalforsamling i 2015 er planlagt til onsdag den 25. marts kl. 18.30 i Rundingen på
Aktivitetscentret Hamlet. Traditionen tro vil foreningen være vært ved stegt flæsk med persillesauce, vort
eget øl, lidt Wiibroe Classic og en dram eller to. Reserver allerede nu dagen. Nærmere tilgår i det nye år.

Årsplan 2015.
Bestyrelsen påregner, at der ud over prøvesmagning på generalforsamlingen den 25. marts vil blive afholdt
prøvesmagninger følgende lørdage, den 30. maj, den 24. oktober og den 28. oktober 2015. Der planlægges
at blive brygget 6 bryg i 2015. Ret til ændringer forbeholdes.
De bedste hilsner og ønsker om en god jul
Per Slot
formand

