
Referat:	  

Dagsorden	  
 
Årsmøde, den 27. februar 2015 kl. 18.30 på Restaurant Gudenå. 
 
 

1. Velkomst og skål v/oldermanden. 
Oldermanden bød velkommen til de 78 fremmødte. 

 
2. Valg af dirigent. 

Henrik Kloborg valgt. 
 

3. Oldermanden aflægger en kort beretning og fremlægger herunder plan for aktiviteter i det 
kommende år. 
Oldermanden kunne for 10. gang i klubbens historie komme med beretning – som 
vedtægterne tilsiger det skal gøres kort – da vi skal i gang med det vigtigste – nemlig et 
godt måltid mad efterfulgt at gyldne/mørke dråber. 
Det er jo en fornøjelse og med en vis stolthed at se så mange deltagere til et årsmøde en 
tilslutning der gør enhver forening misundelig – og med rette. 
Det der startede med et forsigtigt infomøde med 20 deltagere i 2004 – efterfulgt af en 
stiftende generalforsamling med 20 deltagere – havde vokset sig til 27 medlemmer ved 
den første ordinære generalforsamling i 2005 – og vi var nu ved årsskiftet 152 
medlemmer – så igen på nuværende tidspunkt er der folk på venteliste. 
Det store medlemstal sammenholdt med, at vi nu i dag kan fremvise – forhåbentlig 
Laugets fremtidige hjørnesten – nemlig vores bryggere her på adressen. Nu er det en 
realitet efter mange års søgen efter det optimale – ja så må sige vi gjorde det – og når 
jeg siger vi – ja så er der en række nuværende og kommende medlemmer, der har ydet 
en rigtig stor indsats for at dette er lykkedes. 
Det krævede jo bare lige i første omgang en række investorer der hoppede på ideen om 
at købe Restaurant Gudenå her – og det lykkedes – mange af disse investorer er også 
medlemmer af Lauget og er til stede i aften. 
Men jeg kan og vil ikke undlade at takke følgende for deres indsats – uden dem var det 
simpelthen ikke muligt: 
 
Timer på brygmaskine – Brian Pihl Pedersen 
Glasparti – Benny Biller 
Maling og malerarbejde – Bjarne Zimmer 
Epoxy behandling – Poul Erik Rohde 
El arbejde – Jens H. Nielsen 
Udsugning/fliser – Hans Henrik Løgkær 
Stolper til glasparti, opmuring af gasbetonvæg – Benny Kristiansen 
VVS arbejde – Tommy Hansen 
Opsætning af glasparti – Palle Ramsdal 
Multiplader/lim – delvis rabat og sponsorat – XL byg – Jens Andersen 
Termorude – Claus Nielsen 
VLT – Jesper Bech 
Varmelegeme og timer på brygmaskine – Brian Ravn 
Boring af ventilationshuller – Jørgen V. Andersen 
Opsætning af fliser – Jørgen Hougaard 
Påføring af epoxy – Jens Poulsen 
 



Bent Rytter og Frits Christensen – oprydning (ved ikke lige om de skal takkes – de er 
ansat af selskabet til netop sådanne opgaver) til en fyrstelig løn af 0 kr.. 
 
Håber ikke jeg har glemt nogen. 
 
Af arrangementer har vi ikke haft så mange – bryggerier og planlægning har brugt 
vores tid, men jeg skal lige nævne: 
 
Whiskyarrangement på Amstupgård – med fremragende mad. 
 
Septemberfesten aflyste vi – for at gøre plads for andre arrangementer i byen – uden 
for lavets regi. 
 
Vi forsøgte at erstatte denne med en bustur til Flensborg – Hansens Braueri – men 
igen, igen måtte vi aflyse grundet for få tilmeldinger – det er 6 gang vi aflyser et 
arrangement – det er ligesom laugets medlemmer helst vil være hjemme i vante 
omgivelser – for når vi ser tilslutning til årsmødet og øl kåring, ja så stiller det sig jo 
helt anderledes. 
 
Øl kåringen – kommer jeg jo nok ikke uden om at nævne kort. Vi havde 5 
forhåbningsfulde bryggere der ville forsøge sig at få titlen Årets brygger 2014 – hele 4 
udfordrer til de sidste 3 års mester – og ja som i så mange andre sammenhænge – så 
gik det som det plejer – trods nogle fantastiske bryg – og tæt konkurrence om de 
forskellige placeringer – ja så måtte jeg igen igen for 4 år i træk overrække pokalen til 
en rigtig værdig vinder, nemlig vores ceremonimester Bjarne Zimmer – ja et eller 
andet må han sgu gøre rigtigt – stort tillykke til dig igen – og til I andre – TA JER NU 
SAMMEN – og nu er der jo ingen undskyldning, at man ikke har faciliteterne til det – 
bryggeriet står til fri afbenyttelse og venter kun på jer. 
Dette års konkurrence er en øl der skal indeholde amerikansk Humle og Gær – 
hvilken øl man vil lave er frit, men den skal indeholde førnævnte. 
Held og lykke til bryggerne. 
 
Vi sluttede året af med en whiskysmagning her i huset – og som arrangementet først 
på året var det igen vores bestyrelsesmedlem Jens Nielsen og Torben Møller fra 
aktivitetsudvalget som stod for dette. 
 
Kommende aktiviteter der forventes: 
 
Whiskysmagning inden sommerferien 
Et arrangement i samarbejde med Ulstrup Marina er påtænkt 
Øl kåring til efteråret. 
 
Og så vil bestyrelsen lade yderligere arrangementer være op til det nye 
aktivitetsudvalg – der nu har nogle helt anderledes rammer at arbejde med – 
bryggeriet og huset her. 
 
Slutteligt vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde, 
der er jo nok ingen tvivl om at sammensætningen af bestyrelsen er til gavn for arbejdet 
i bestyrelsen og ikke mindst for medlemmerne – med disse ord overlader jeg hermed 
beretningen til forsamlingen. 
 
Oldermandens beretning godkendt. 
 
 



4. Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse. 
Finansforvalter Torben Markussen fremlagde regnskabet, som udviste et underskud 
på 24.572 kr.. Grunden til underskuddet skyldes, at vi har forudbetalt 3 års husleje for 
bryggeriet (36.000 kr. for årene 2015 – 2017), havde vi ikke haft denne udgift ville der 
være et overskud på ca. 12.000 kr. 
Vi havde ved årets udgang en beholdning på 36.492 kr. 
Klubbens målsætning om, at have en beholdning på 300 kr. x antal medlemmer 150 = 
45.000 kr. er derfor kortvarig ikke opfyldt, men i takt med at medlemmerne indbetaler 
kontingent for 2015 vil beholdningen stille og roligt stige til over 45.000 kr.. 
Torben opfordrede medlemmer som har skiftet mailadresse til at meddele dette. P.t. er 
der 7 medlemmer der ikke har mailadresse. 
 
Regnskabet godkendt 
 

5. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen foreslår, at § 6 i vedtægterne ændres fra: 

• Ulstrup Whisky- og øllaug holder årsmøde hvert år i februar eller marts måned, til 
• Ulstrup Whisky- og øllaug holder årsmøde hvert år inden udgangen af maj måned. 

            §6 i vedtægterne ændres til: 
            Ulstrup whisky og -øllaug holder årsmøde hvert år inden udgangen af april måned. 
 

6. Fastsættelse af kontingent og medlemskab. 
Kontingent 300 kr. årligt og medlemskab 300 kr. 
 

7. Valg af oldermand. 
Lars Storgaard genvalgt     
 

8. Valg af øvrig bestyrelse, samt 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
På valg:  Steen Andersen  
               Allan Kræmer 
               Torben Markussen 
Genvalg til alle 3. Suppleanter Johnny Jensen og Stefan Vraa.    

 
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

 
På valg: Henrik Kloborg 
              Niels Kjær 
Genvalg til begge. Suppleant Per Kloborg. 
 

10. Nedsættelse af aktivitetsudvalg. Udvalget skal bestå af 7 medlemmer, hvoraf de 2 skal være 
fra bestyrelsen. 

          
            Nuværende aktivitetsudvalg:  Jens H. Nielsen, Allan B. Kræmer, Torben Møller, Kasper 
                                                            Hansen, Kenneth Klausen, Anders Bak og Brian Meilby. 
            Nyt aktivitetsudvalg: Jens H. Nielsen, Allan B. Kræmer, Peter Lisborg, 
                                                 Kasper Hansen, Kenneth Klausen, Stefan Vraa og 
                                                 Brian Meilby 

11. Eventuelt. 
Bjarne Zimmer kunne afsløre, at den øl som vi skal smage i aften er næsten den øl som 
han stiller op med til øl kåringen. 
 
Henrik Kloborg takkede forsamlingen. 


