Mikrobryggeriet Wiibroes Venner

Helsingør, den 20. juli 2012.

Nyhedsbrev nr. 1.
Første brygning er vel overstået. Det var de fire dygtige brygmestre Bjarke, Erik, Lars og Ole, der stod for den
velsmagende India Pale Ale, som alle der deltog i receptionen lørdag den 9. juni nød i fulde drag. Humlens Venners 8
mands orkester spillede på livet løs og der blev serveret lune frikadeller og kold kartoffelsalat, som Det danske
Madhus, Hamlet så venligt havde sponsoreret. Stor tak til de fire brygmestre, Humlens Venner og Det danske
Madhus, Hamlet. Vejret var med os og stemningen var helt i top. Det var en rigtig dejlig dag.
De fire dygtige brygmestre vil sætte næst bryg over at gære søndag den 29. juli og det påregnes at være
drikkeklart en gang i august måned, men nærmere herom vil tilgå medlemmerne. Ud over de fire brygmestre vil der
være to ”nye” eller kommende brygmestre der deltager, så de kan være i ”on the job training” og fremover være 2.
bryghold. Herefter er det ideen, at også andre skal oplæres i den ædle kunst at brygge rigtig godt og velsmagende øl.
Ud over de to ”kommende” brygmestre er der allerede to andre medlemmer, der har tilkendegivet, at de er
interesseret i at være brygmestre, men skulle der være flere medlemmer, der kunne tænke sig at blive oplært i lige
netop vores bryggeri og som måske har lidt erfaring og forståelse for alle de faktorer, der indgår i brygning af øl,
herunder tidens og temperaturs indflydelse på brygprocessen, korrekt gæringsforløb samt hygiejnens indflydelse på
øl kvaliteten, så lad os endelig høre herom.
Også til de ”lettere” funktioner, er der flere der har meldt sig, men ingen skal holde sig tilbage. Vi forsøger at danne 4
til 6 bryghold, som så på skift kan brygge øl til alle medlemmernes glæde. Her omhandler det skylning, fyldning og
kapsling af flasker samt fyldning og udskænkning fra fustager.

Medlemmer. Bestyrelsen havde håbet på og budgetteret med 100 medlemmer inden udgangen af 2012 og
150 medlemmer inden sommeren 2015. Men det holder absolut ikke!
I dag er vi 180 medlemmer og det er foreløbigt det maksimale antal medlemmer, vi kan være. Der skulle jo gerne
være hjemmebrygget øl fra Mikrobryggeriet Wiibroes Venner til alle medlemmer. Men vi håber, det rækker.
Skulle erfaringerne vise, at vi kan være flere medlemmer, vil bestyrelsen selvfølgelig være indstillet på at optage flere
medlemmer.

Venteliste er der nu oprettet for de, der måtte ønske at blive medlem.
Interessebeviserne er leveret til alle medlemmer. Betaling for beviserne er den startkapital som har været
nødvendig for at få bryggeriet i gang. Det er en betingelse, at man er indehaver af et Interessebevis for at være
medlem af Mikrobryggeriet Wiibroes Venner. Dette gælder også for nye medlemmer. Såfremt der skulle være et
enkelt medlem, der ikke har modtaget beviset, så kontakt venligst formanden på mail: psl11@helsingor.dk eller
mobil 24 62 27 45.

Økonomien for en ny forening er altid stram, så hvis du har gode ideer til, hvor vi kan søge sponsorater, tilskud
og lignende er du meget velkommen til at henvende dig til formanden.

Kulturudvalget har doneret 30.000,- kr. til Mikrobryggeriet Wiibroes Venner. Pengene skal anvendes til at
sikre, at der kan gennemføres en produktion af hjemmebrygget øl, ligesom bryggeriet skal indgå som
samarbejdspartner med museet Skibsklarerergaarden til glæde og gavn for begge parter. Der skal medio 2013
fremlægges regnskab for Kulturudvalget, så udvalget kan se, at pengene er anvendt helt efter formålet og de af
udvalget fastsatte retningslinjer. Donationen er en stor hjælp for Mikrobryggeriet, og den vil være medvirkende til at
bringe materiellet i fuld funktionsduelig stand.

Vand og el udgifter er betydelige poster for et bryggeri.
Vores leverandør af vand og el ”Forsyning Helsingør” har sponsoreret 10.000,- kr. til Mikrobryggeriet Wiibroes
Venner. Detaljer om dette sponsorat bliver drøftet i nærmeste fremtid.

Flaskerne er et økonomisk ømt punkt. Foreningen købte meget billigt 1.000 flasker i Viborg. Det betød, at vores
bestyrelsesmedlem Povl Schou kørte en tidlig lørdag morgen til Viborg, hentede flaskerne og kørte tilbage samme
dag. Stor tak til Povl. Men næste gang når vi skal købe flasker, skal vi nok betale mellem 5,00 kr. og 7,50 kr. pr. flaske.
Det er noget, der er stærkt fordyrende for foreningen, så derfor opfordres medlemmerne til at skylle flaskerne straks
efter, at indholdet er drukket og herefter levere flaskerne tilbage til Skibsklarerergaarden. Herefter vil nogle
medlemmer rengøre dem, så de kan genanvendes.
Stil flaskerne i den Wiibroe træ ølkasse, der står bagerst i Skibsklarerergaarden, lige overfor døren ind til vores
bryggeri. Bestyrelsen komme jævnligt og tømmer ølkassen. Porten til Skibsklarerergaarden er åben i museets
åbningstid, der er tirsdag til søndag fra kl. 12.00 til kl. 16.00 på lørdage dog fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

Museet Skibsklarerergaarden afholder ”Sildens Dag” lørdag den 18. august 2012 fra kl. 10.00 til kl.15.00,
og det bliver rigtigt spændende med boder, der fortæller om sildens kulturhistorie. Det sker på parkeringspladsen
langs Strandgade ude foran Skibsklarerergaarden. Der vil være smagsprøver på Kronborg Sild, Kanelsild og Saltstegte
Sild. Her vil Mikrobryggeriet Wiibroes Venner også deltage, idet bryghuset i Skibsklarerergaarden vil være åbent, og
der vil være medlemmer, der vil fortælle om brygning af øl gennem flere hundrede år, og hvordan vi gør i dag.
Såfremt brygget, der påbegyndes søndag den 29. juli 2012 er drikkeklart til den tid, kan der eventuelt blive tale om
udlevering af gratis smagsprøver til de fremmødte.

Hjemmesiden er et af vores medlemmer, Peter Kirkeby, i fuld gang med at redigere.
Han påstår, han mangler nogle indlæg fra formanden, men dem får han en af de nærmeste dage, så ikke blot
medlemmerne, men også udefra kommende kan læse om aktiviteter i vores forening. Indslag med mere er meget
velkomne, herunder og ris og ros, samt ideer og forslag til forbedringer. Det er ideen, at kontakten til medlemmerne
fremadrettet skal ske via hjemmesiden. Hjemmesidens adresse er www.wiibroesvenner.dk. Stor tak til Peter.

Fremtiden.
Det er tanken, at der indkaldes til smagning af næste bryg en gang i august måned. For resten af året planlægger
bestyrelsen på et oktober bryg og selvfølgelig en juleøl, der skulle være klar til udlevering og drikning før jul.
Men alt dette vil medlemmerne løbende blive orienteret om.
Alle medlemmer ønskes en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer.
På bestyrelsens vegne
Per Slot
Formand

