Mikrobryggeriet Wiibroes Venner

Helsingør, den 21. oktober 2012.

Nyhedsbrev nr. 2.
Siden sidst.
Der er nu gået 3 måneder siden første nyhedsbrev til medlemmerne, så det er på tide at fortælle nyt fra
vores forening. Vi har ikke ligget stille, som det vil fremgå af det nedenfor anførte og vi har også fastsat
dato for vort næste møde samt udkast til plan for 2013.

Russian Imperial Stout.
Vores to nye unge brygmestre Jens og Egon har brygget et stærkt, sort bryg, der lever helt op til navnet. Det
er tappet såvel på flasker som fustager. Vores ”gamle” brygmestre har været back-up. Udbyttet af brygget
blev ikke helt så stort som planlagt, men der vil være smagsprøver til alle medlemmer, ligesom der vil være
en flaske at tage med hjem.

American Brown Ale.
”Beruset” af succesen fortsatte de to gæve brygmestre med den Amerikanske Brown Ale, der også er en
mørk øl med knapt så høj procent. Her var udbyttet som forventet og der vil være smagsprøver til alle
medlemmerne og to flasker at tage med hjem. Også for dette bryg gælder, at det vil være fyldt på flasker
og fustager, hvilket sker i løbet af den nærmeste fremtid.

Arrangement i forbindelse med prøvesmagningen.
Prøvesmagningen finder sted i Skibsklarerergaarden

Lørdag den 24. november fra kl. 12.00 til kl. 14.30.
Hvis det skulle blive dårligt vejr, vil vi forsøge at komme under tag. Der vil være udskænkning af de to bryg,
ligesom der vil være almindelig Wiibroe pilsner, som er indkøbt til lejligheden. Der serveres lidt lækker at
spise. For dette betales kr. 100,00 pr. medlem. Når man forlader Skibsklarerergaarden vil medlemmerne
ved udgangen modtage 3 flasker (1 flaske Russian Imperial Stout og 2 flasker American Brown Ale).
For de medlemmer, der ikke kan komme til arrangement den 24. november vil der de følgende 2 lørdage
(den 1. og 8. december) være udlevering af 3 flasker øl og det sker fra Skibsklarerergaarden fra kl. 12.00 til
kl. 14.30. Her skal der selvfølgelig ikke betales.

Flasker.
Vi har arrangeret at der kunne returneres tomme flasker i de Wiibroe ølkasser, der står helt bagerst i
Skibsklarerergaarden. Disse flasker rengøres af nogle af foreningens medlemmer, hvorefter de genbruges.
Men returneringen har på ingen måde været af den størrelse, som bestyrelsen påregnede. Det betyder, at
vi skal købe nye flasker. De koster omkring kr. 5,00 pr. flaske, så det er en betydelig udgiftspost, der delvist
kunne undgås, såfremt returneringen af tømte flasker havde et større omfang. Vi skal derfor opfordre
medlemmerne til at returnere tomme flasker. Skyld dem venligst forinden og hvis man lægger dem i vand i
nogle timer vil det være let at fjerne etiketten, hvilket også vil være en stor hjælp.
Bestyrelsen kan orientere om, at et af vore medlemmer er klar over dette problem og har derfor
sponsoreret et beløb, der svarer til indkøb af 100 nye flasker. Vi siger mange tak til Jan.
Det er en meget flot måde at støtte vores forening på.

Forsyning Helsingør.
Forsyning Helsingør, der er leverandør af vores dejlige vand samt af EL, har sponsoreret kr. 10.000,- som
går til betaling af vores vand- og el-regninger for 2012. Udgiften til El er meget stor, men det er også megen
strøm der anvendes til opvarmning af de ca. 400 liter vand, der anvendes til hvert bryg ligesom den
efterfølgende køling også kræver megen EL. Hertil kommer varmt vand til rengøring.
Formanden har på møde med Forsyning Helsingørs samlede bestyrelse takket for dette flotte sponsorat.

Vores støtter.
Vores meget flotte etiketter er kreeret af Lars Bjørn Madsen, der altid er meget tjenstvillig til at hjælpe os
ligesom NOFOPRINT på Støberivej 9 i Helsingør har trykt vore etiketter uden beregning. Det er vi meget
glade for og det er med til at vi kan få økonomien til at løbe rundt. Foreningen møder megen stor
hjælpsomhed og venlighed, således har vi fået lov til indtil videre og - vederlagsfrit - at anvende et
nærliggende kælderrum til opbevaring af flasker (fyldte som tomme) og fadølsanlæg m.m.
Fadølsanlægget har et medlem givet os i langtidsudlån, dog på betingelse af, at han kan ”låne” anlægget,
hvis han en dag får behov. Men som han sagde, nu har jeg ikke brugt det i flere år, så det sker næppe.
Selvfølgelig kan det også lånes af andre medlemmer.

Sildens dag.
Lørdag den 18. august afholdte Skibsklarerergaarden sildens dag. Der var boder ude på Strandgade med sild
i alle afskygninger og vores bryggeri holdt også åbent efter aftale med Skibsklarerergaarden. Der kom godt
200 besøgene til mikrobryggeriet og de fik en historie om bryggeriet og vores forening og de første ca. 120
fik en lille smagsprøve af vores Russian Imperial Stout. Det var en stor succes.

Medlemmer.
Vi er nu 185 medlemmer og vi har lukket for yderligere medlemstilgang. Det skyldes, at vi skal være sikre
på, at der er øl til udlevering til alle medlemme ved hvert bryg. Men vi har oprettet en venteliste, således at
de der ønsker at blive medlem kan blive skrevet op. Måske kan erfaringerne vise, at vi kan være flere
medlemmer, men det er væsentligt for bestyrelsen, at der er øl til alle medlemmer.

Plan for 2013.
Bestyrelsens plan for 2013 er, at der ved den ordinære generalforsamling i marts 2013 vil være 2 bryg at
drikke og hertil noget at spise og det uden beregning. Herefter et sommerbryg omkring maj måned, et
oktober bryg ”Oktoberfestival” samt et julebryg sidst i november. Måske kan der komme et ekstra bryg i
september måned. Dette er planen på nuværende tidspunkt, men nærmere vil tilgå medlemmerne.
Med venlig hilsen og på gensyn den lørdag den 24. november i Skibsklarerergaarden
På bestyrelsen vegne
Per Slot

