Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91, Helsingør

Nyhedsbrev, februar 2017.
Godt Nytår:
Uagtet vi er vel inde i det nye år sender bestyrelsen alle medlemmer og jeres kære de bedste
ønsker for et godt og lykkebringende år.
I år påregner vi at brygge 6 gange, nemlig en påske øl (MWV Guld), en pinse øl (Bock), en sommer
øl (IPA), en Brown Ale, en porter (Havneporter) og en juleøl.
Datoer for udleveringer udsendes senere. Arrangementsudvalget arbejder på, at der gennemføres
et besøg på Carlsberg Bryggerierne inden sommerferien og et ikke nærmere fastlagt arrangement i
efteråret. Nærmere vil tilgå ved Nyhedsbrev.

Nytårsbryg:
Nytårsbryggen - som er meget velsmagende og på godt 10 % - blev udleveret den 28. og 30.
december.
Da disse to dage var hverdage var flere medlemmer ikke var i stand til at komme og afhente deres
ration på 3 flasker. Derfor vil der være to ekstra udleveringsdage, nemlig lørdag, den 11. og 18.
februar fra Bryghuset h.h.v. Hestestalden for de medlemmer, der ikke afhentede rationen i
december. Det er fra kl. 10.30 til kl. 12.00. Husk pose, taske eller lignende.

Kontingent:
Kontingentet for 2017 blev af generalforsamlingen i marts 2016 fastsat til kr. 430,00.
Dette beløb bedes indbetales til Nordea Bank, reg. Nr. 2255 konto nr. 744535662 med angivelse af
navn og/eller medlemsnummer. Kontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen
onsdag den 29. marts.

Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen finder sted onsdag den 29. marts kl. 18.00 i Aktivitetscentret Hamlet,
Rundingen. Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved spisning (stegt flæsk med
persillesovs) samt dertil hørende drikkevarer.
Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes primo marts.
Der vil være bindende tilmelding til den efterfølgende spisning og for sent tilmelding til spisningen
vil ikke blive accepteret.
Noter datoen allerede nu.

Mailadresser:
Såfremt I skifter mailadresse så meddelt det venligst på MWV@stofanet.dk
På bestyrelsens vegne
De bedste hilsner
Per Slot
formand

