Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91
3000 Helsingør

Helsingør, den 10. september 2015.

Nyhedsbrev, september 2015.
Initiativudvalg:
På bestyrelsesmødet den 20. maj nedsatte bestyrelsen et Initiativudvalg, der består af to
bestyrelsesmedlemmer samt de to suppleanter (Søren Hansen, Povl Schou, Ebbe Gyrming og Bjørn
Nielsen). Udvalget har til opgave at fremkomme med forslag til nye initiativer samt andre gode forslag og
ideer.

Arrangement, lørdag, den 26. september kl. 11.30:
Det er et hurtigt arbejdende udvalg for det er allerede kommet med det første forslag og flere ligger klar i
”pipelinen”. For at festligholde 175 års dagen for etableringen af Wiibroe Bryggerierne i Helsingør besøger
vi den udstilling, der er på Helsingør Museum i Sct. Anna Gade. Vi mødes kl. 11.30 ved museets indgang og
begiver os op på første sal, hvor Wiibroeudstillingen er. Her vil museumsinspektør Lars Bjørn Madsen
fortælle om Wiibroe bryggeriets historie og vi vil besigtige udstillingen. For at imødegå evt. uorden i
væskebalancen vil der være en genstand at vederkvæge sig på. Herefter går vi til Aktivitetscentret Hamlet,
hvor der i Rundingen vil være lidt sild, to stykker smørrebrød og et stykke med skarp også. Hertil lidt øl og
en dram eller to.
Da det er festligholdelse af 175 års jubilæet, har bestyrelsen besluttet at dele de 175 op i 100 til foreningen
og 75 til deltagerne. Af hensyn til bestilling af mad, indkøb af drikkevarer m.m. forudsætter deltagelse, at
man tilmelder sig. Tilmeldingen er bindende og betaling kr. 75,00 sker ved fremmødet. Tilmelding sker på
mail wiibroesvenner@gmail.com eller P.slot@live.dk eller SMS til 24 62 27 45 senest mandag den 21.
september.

Sundtoldmarked, lørdag den 22. august:
Igen i år deltog Mikrobryggeriet i Sundtoldmarkedet. Der blev udskænket ca. 2.000 små smagsprøver og der
var kø lige fra åbningen kl. 10.00 til lukningen af sundtoldmarkedet kl. 16.00. Betjening blev varetaget af 3
bestyrelsesmedlemmer og et menigt medlem. Vi var alle udklædt i dragter fra 1800 tallet og så rigtig
fornemme ud. Det var en lang dag, men en stor succes. Der kom enkelte nye medlemmer til vores forening.

Lokaleforhold:
Vores hidtidige kontaktperson til Carlsberg Bryggerierne, direktør Jens Bekke, har forladt Carlsberg
Bryggerierne og søgt nye udfordringer i Velux koncernen. Vi har kontakt til den nye salgsdirektør, der bor i
vores lokalområde og som har veneration for Wiibroe. Der foreligger intet nyt om vores lokale, men som
bekendt er intet nyt godt nyt. Vi håber på at kunne blive i de nuværende lokaliteter og derved være tæt
knyttet til Skibsklarerergaarden.

Ændring i brygmesterfunktionen:
På bestyrelsesmødet den 19. august meddelte vores hidtidige brygmester, Kurt Faber, at han overvejede,
hvorvidt han fortsat ville påtage sig det store arbejde med at være brygmester. Efterfølgende har han søgt
nye udfordringer som frivillig medarbejder ved Helsingør Museer. De to assisterende brygmestre Martin
Brauer og Flemming Madsen har tilbudt at fortsætte som brygmestre. Herudover er der enkelte, der har
tilbudt sig som ”gæstebrygmestre”. Martin og Flemming er startet med en gennemgribende rengøring af
bryggeriet og anskaffelse af ekstra udstyr, så de bedre kan styre brygprocessen. Fra bestyrelsen er vi meget
glade for Martin og Flemmings tilbud og ser frem til at smage på deres første bryg.

Flasker:
På generalforsamlingen i marts måned d.å. blev det besluttet, at vi fremover udelukkende skal benytte os
af nye flasker for at sikre en ensartet god kvalitet af vores bryg. Derfor skal tømte flasker IKKE mere
afleveres i bryggeriet. Såfremt nogen gør det, giver det os andre ulejlighed med at bære dem ud til flaske
containeren, så derfor ønsker vi ikke, at der afleveres flasker ved bryggeriet.
De bedste hilsner og på gensyn
Lørdag den, 26. september kl. 11.30
Per Slot
formand

