Mikrobryggeriet Wiibroes Venner
Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2018 klokken 18.00 i Rundingen,
Aktivitetscenteret Hamlet, Kronborgvej 1, 3000 Helsingør.
1. Valg af dirigent.
Formand Per Slot bød velkommen og gik derefter over til generalforsamlingens punkt 1.
Forslag til dirigent var John Hemming, der blev valgt med akklamation.
Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med de tidsfrister, der fremgik
af vedtægterne.
2. Valg af stemmetællere.
Søren Besser og Søren Asmussen blev valgt til stemmetællere.
Begge valgt med akklamation
3. Formandens beretning for det forløbne år.
Formanden startede med at konstatere, at der løbende var blevet udsendt nyhedsbreve til
medlemmerne med information om bryggeriet og løbende arrangementer. Han ville derfor gøre
den mundtlige beretning så kort, som det nu var muligt.
Den mundtlige beretning medtages her:
Formandens mundtlige beretning for 2017.
Igen i år vil jeg forsøge at gøre beretningen så kort som muligt, idet vi har udsendt nyhedsbreve,
hvor vi har beskrevet, hvad der foregår. Så at stå her og fortælle det samme ville være spild af tid,
og vi risikerer, at det stegte flæsk og kartoflerne bliver kolde og persillesovsen kold, og ikke mindst
vores hjemmebryggede øl samt snapsen varm.
Året 2017 har været et rigtigt godt år for Minibryggeriet Wiibroes Venner.
Ud fra den brygkapacitet vi har, kan vi være ca. 200 medlemmer.
Pr. 31. december var ikke desto mindre 212 medlemmer, idet vi besluttede i bestyrelsen at tage
alle der stod på ventelisten med som medlemmer. Vi havde ikke regnet med at ansøgningen om
medlemskab stadig var så stor, så derfor nåede vi over vores maksimale antal medlemmer. Men
vores dygtige brygmestre har kunnet trylle mere øl ud af de enkelte bryg, og det uden at det er
gået ud over hverken smag eller alkohol indhold. Der har været øl til alle medlemmer. Pr. d.d. har
vi 27 personer på den nye venteliste.
Når det har været så godt et år skyldes det forskellige faktorer. Først og fremmest at vi har haft
formidable brygmestre, der har lavet 6 rigtig gode bryg. Det ene bedre end det andet, alt afhængig
af smag. Men alle bryggene har været vellykkede. Stor tak til vores brygmestre Martin og
Flemming. Det er nu ikke kun Martin og Flemming, men også Alex og Tommy. De er nu så erfarne,
at vi også kan kalde dem brygmestre. Måske vi kunne få dem alle fire til at rejse sig op, så vi kunne
give dem en velfortjent varm hånd.

Vores aftale med Carlsberg fortsætter på uændrede vilkår, det vil sige, at vi ikke betaler leje af
bryggeriet. Det er noget Carlsberg Bryggerierne klarer med ejeren af Bryggeriet.
Sammen med et af vores medlemmer, Verner Jensen, deler vi nu et kælderlokale i Strandgade 93.
Til forskel for lagerfaciliteterne i Odd Fellow Palæet er det opvarmet til brygmestrenes store
glæde.
Vi indgik for et år siden en skriftlig 10 års uopsigelig kontrakt, på leje af ½-delen af et kælderlokale
i Strandgade 57, på vilkår, som såvel udlejeren, som vi er meget tilfredse med. Dette lokale er
alene tænkt som et fjernlager til aflastning af kælderlokalet i Strandgade 93. En del af aftalen var,
at vi istandsatte kælderlokalet, hvilket dygtige medlemmer har stået for. Det er vores dygtige
medlemmer Kim Petersen, Torben Jæger, Steen Mørch Christensen og Henrik Holm. Flere andre
havde tilbudt deres hjælp, men det blev der ikke brug for i denne omgang.
Også med vores leverandør af byg, malt, diverse ingredienser og flasker har vi haft et godt
samarbejde. Det er Amager Bryghus, og her er det vores brygmestre, der har kontakten.
Det vil være forkert ikke også at nævne Det Danske Madhus, som til vores generalforsamlinger pr.
tradition serverer ”Stegt Flæsk med Persillesovs”
Vores arrangementsudvalg har forestået to meget spændende besøg på Carlsberg Bryggerierne i
Valby med yderst interessant rundvisning med efterfølgende spisning. Vi har 25 på hvert hold og
det var lige det antal, der havde tilmeldt sig.
Anderledes med vores oktoberfest, der blev holdt på Borgerkroen. Kroens størrelse gjorde at der
kun ville være plads til et begrænset antal deltagere. Det var først til mølle. Men for os, som kom,
var det et brag af en fest. Ikke et vådt øje var tørt. Musikeren svigtede, men det var der ikke
mange, der lagde mærke til. Stemningen var helt i top.
Og så sluttede vi året af med Carlsbergs invitation til deltagelse i lanceringen af Wiibroes Årgangsøl
2018. Her havde vi fået mulighed for at 30 medlemmer kunne komme med. Også her var det først
til mølle. Flere gik forgæves, men jeg har listen for deltagerne, så de der ikke var med i 2017 vil få
prioritet i 2018, idet jeg forventer, at vi igen vil blive inviteret.
Jeg lovede at gøre beretningen kort, så derfor vil jeg holde inde, men forinden vil jeg takke alle de
frivillige hjælpere, vi har haft i årets løb. Flere har jeg nævnt, og det er altid farligt, for man
risikerer at glemme en eller flere, der også har gjort et stort stykke arbejde for foreningen.
Også en stor tak til bestyrelsen, der trofast er mødt op til alle vores bestyrelsesmøder og har gjort
et stort og prisværdigt arbejde.
Nu ser vi frem til det aktive arrangementsudvalgs påhit i 2018. Det er min kortfattede beretning
for året 2017, som jeg hermed overlader til generalforsamlingen.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2017 til godkendelse, samt budget for
kommende år 2018:
Regnskabet var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kasserer Johnny Qvang
gennemgik hovedtallene i regnskabet. Herefter blev balancen gennemgået. Efterfølgende
orienterede kassereren om budgettet for 2017.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
5. Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret 2018:
Kontingentforslag på kr. 430,00 blev godkendt
6. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant for 2 år.
Per Slot blev genvalgt til bestyrelsen
Povl Skou blev genvalgt til bestyrelsen
Bjørn Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen
Valg af bestyrelsessuppleant blev foreslået Carsten Rygaard til genvalg.
Leif Brun Jensen blev herudover foreslået.
Carsten Rygaard blev valgt.
Alle blev genvalgt med akklamation
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år:
Jørgen Besser - Revisor
Jens Bertram - Revisor
Torben Jæger - Revisorsuppleant
Alle blev valgt med akklamation
9. Eventuelt:
Per Slot takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling og overrakte en mindre
vingave.
Servering med Stegt Flæsk m. Persillesovs, eget øl og div. Snapse (alt af mærket ”ad libitum”)
ventede på medlemmerne.

Referent.
Jan Bøgemose
01.04.2018

