Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Helsingør, den 8. maj 2013.

Nyhedsbrev maj 2013.
Siden sidst.
Generalforsamlingen er veloverstået og vi fik smagt på Pinsebryggen samt Det Danske Madhus, Hamlets
uforlignelige stegte flæsk med persillesovs. Efter sigende gik ingen sultne fra mødet. Af det Pinsebryg vi
”smagte på” er der noget til overs. Alle medlemmerne vil således få en flaske med Pinsebryggen, som vil
blive udleveret ved næste møde.
Samtidig vil der blive udleveret 2 flasker af det bryg, der blev tappet i går. Det er en American Brown Ale,
der i smag ligger tæt ved den, vi tidligere har brygget.
I kommende weekend vil der blive sat over til endnu et bryg og det vil være færdigt sidst i denne måned. Vi
forudsætter, at det bliver lige så vellykket, som de 5 bryg vi allerede har brygget. Så her skulle der også
gerne blive to flasker til hvert medlem. Der vil således være i alt 5 x ½ liter velsmagende øl til hvert medlem
og de vil blive udleveret lørdag den 1. juni fra kl. 12.00 i Skibsklarerergaarden.

Arrangement i forbindelse med prøvesmagning.
Prøvesmagningen finder sted, som ovenfor anført i Skibsklarerergaarden

Lørdag den 1. juni fra kl. 12.00 til kl. 14.30.
Datoen er flyttet til denne dato af hensyn til færdiggørelsen af det sidste bryg. Bestyrelsen håber, at alle har
forståelse herfor.
Der vil blive udskænket de tre typer hjemmebrygget øl, som er brygget i år og det fra fad og i passende
mængder. For at ingen skal lide sultens kvaler vil der også blive serveret spidsteget pattegris med tilbehør.
For dette traktement opkræves kr. 100,00 ved indgangen til Skibsklarerergaarden. Det er betaling for
maden og øl i passende mængde. Ved udgangen udleveres 5 flasker øl á ½ liter.
For de medlemmer, der ikke kan komme til arrangement den 1. juni vil der de følgende 2 lørdage (den 8. og
15. juni) være udlevering af 5 flasker øl á ½ liter og det sker ligeledes fra Skibsklarerergaarden fra kl. 12.00
dog kun til kl. 14.00. Her skal der selvfølgelig ikke betales.

Betaling af kontingent.
Da der stadig er enkelte, der ikke har betalt kontingent skal vi anmode om at det sker snarest. Kontingentet
blev på generalforsamlingen fastsat til kr. 400,00 for året 2013. Beløbet bedes snarest belejligt og inden
den 1. juni indbetalt via netbank på konto Reg, nr. 2255, Konto nummer 0744535662 i Nordea Bank i
Stengade i Helsingør. For at deltage i arrangementet den 1. juni forudsættes det, at kontingentet er
indbetalt. Der kan undtagelsesvis og i nødstilfælde betales ved indgangen til Skibsklarerergaarden den 1.
juni.

Hjælpere.
Mikrobryggeriet Wiibroes Venner har mange hjælpere, men vi vil meget gerne have flere deltagere. Vi har
to bryghold, men vil gerne have:
2 bryghold af 3 medlemmer mere. Her vil der ske en oplæring og det skal bemærkes, at selve brygningen
tager 10 til 12 timer pr. gang.
Hertil kommer:
3 trappehold af 3 medlemmer. Til tapning på flasker og fustager. Tapningen tage 3 til 5 timer pr. gang.
3 etiketteringshold af 2 medlemmer. Til etikettering tager 2 til 3 timer pr. gang.
Arrangementshjælpere. Disse medlemmer skal deltage i tilrettelæggelse og gennemførelse af de enkelte
arrangementer så som opsætning af borde, fadølsanlæg, udlevering af øl, indkøb, opkrævning af
”garderobeafgift”, afrydning og almindeligt forefaldende arbejder. Tidsforbruget afhænger helt af
arrangementet.
Hvis nogen af disse job er noget for dig så giv besked pr. mail til formanden psl11@helsingør.dk eller Kurt
Faber kurt.faber@post.tele.dk. Flere har allerede givet tilsagn, men for en sikkerheds skyld vil vi meget
gerne have at I igen giver os besked.

Flasker.
Flaskerne er vort smertensbarn. Vi har fået en meget fin aftale med Amager Bryghus og vi betaler kr. 3,00
inkl. moms for en ny og ren flaske. Vi har ikke fået tilnærmelsesvis det antal flasker retur, som vi havde
regnet med og det må også konstateres, at vores rengøringsmuligheder ikke er optimale. Det kan medføre,
at der er urenheder i flaskerne og dermed risiko for, at vi får et ikke så velsmagende produkt. Hertil komme
arbejdet med rengøring af flasker. Hvis vi får flasker fra fremmede bryggerier er det meget svært at fjerne
etiketterne og der skal anvendes kemikalier, hvilket vi ikke er så meget for.
Selvfølgelig modtager vi returflasker, men vil så meget bede om at de er grundigt skyllede og etiketterne
fjernet, ellers er arbejdsindsatsen for stor, sammenholdt med udgiften til nye rene flasker.

Besøg på Carlsberg Bryggerierne.
Carlsberg Bryggeriernes direktør Jens Bekke, der solgte mikrobryggeriet til os har tilbudt at tage os med på
en rundvisning på Carlsberg Bryggerierne. Det kan ske onsdag den 19. juni. Vi forestiller os at man selv
sørger for transporten til Carlsberg. Det bliver efter reglen: ”Pay in Dutch” det vil sige hver betaler for sig
selv. Så kan vi have en hyggelig stund sammen og tale med Jens Bekke, der gjorde det muligt for os at få
gang i bryggeriet. Giv hurtigst muligt besked på mail psl11@helsingor.dk fra Jer, der er interesseret, så kan
jeg aftale nærmere med direktøren.
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På bestyrelsens vegne
Per Slot
formand

