Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Strandgade 91, Helsingør
Den 15. januar 2018.

Nyhedsbrev nr. 1, januar 2018.
Godt Nytår:
Alle medlemmer og Jeres kære ønskes et godt og lykkebringende nytår.

Aktivitetsplan: I 2018 planlægger vi 6 bryg, 3 vinter/forår og 3 efterår/vinter og med vores
dygtige brygmestre bliver der noget at se frem til. Første halvår 2018 er som følger:
Lørdag den 17. marts: Ølsmagning og udlevering af Påskebryg.
Onsdag den 22. marts:

Generalforsamling kl. 18.00 i Aktivitetscentret Hamlet efterfulgt af spisning
stegt flæsk med persillesauce. Nærmere tilgår senere med Nyhedsbrev nr. 2.

Lørdag den 24. marts:
Øl-udlevering (Påskebryg).
Lørdag den 31. marts:
Øl-udlevering (Påskebryg).
Lørdag den 5. maj:
Øl-smagning og udlevering af Pinsebryg og Sommerbryg.
Lørdag den 12. maj:
Øl-udlevering (Pinsebryg og Sommerbryg) og
Lørdag den 19. maj:
Øl-udlevering (Pinsebryg og Sommerbryg).
Ret til ændringer forbeholdes.
Som sædvanligt foregår ølsmagningen i Skibsklarerergaarden (den 17. marts og 5. maj) fra kl. 12.00 til kl.
14.00. Øl-udlevering fra kl. 13.00 til kl. 14.00 fra kælderen i porten til Strandgade 95.
Udlevering af øl foregår alle de andre anførte dage fra kælderen i porten til Strandgade 95 og det er fra kl.
10.30 til kl. 12.00.
Husk at medbringe taske, pose eller lignende til hjemtransporten af øllet.
Arrangementsudvalget arbejder på højtryk, men der foreligger ikke noget endeligt på nuværende
tidspunkt, men I får besked så snart der er nyt fra arrangementsudvalget.
I andet halvår af 2018 vil der blive brygget American Brown Ale, Julebryg og Havneporter.

Kontingent for 2018:
På generalforsamlingen den 29. marts 2017 blev kontingentet for 2018 fastsat til kr. 430,00.
Dette beløb bedes indbetalt senest den 16. marts d.å. så kassereren kan nå at registrerer det før
generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at kontingentet er indgået på
foreningens konto i Nordea Bank, Helsingør reg. Nr. 2255 konto nr. 744535662. Husk at anføre navn.
På bestyrelsens vegne
de bedste hilsner og på gensyn
Per Slot
formand

