
Referat	

Dagsorden	
 

Årsmøde, den 8. april 2016 kl. 18.30 på Amstrupgaard. 
 

1. Velkomst og skål v/oldermanden. 
Blev taget godt imod - da menu blev oplyst. 
 

2. Valg af dirigent. 
Henrik Kloborg foreslået og valgt uden modkandidat. 
 

3. Oldermanden aflægger en kort beretning og fremlægger herunder plan for aktiviteter i det 
kommende år. 
Oldermanden kom kort ind på det forgangne års arrangementer og tiltag. 
Sidste års generalforsamling på Rest. Gudenå - med brunkål og flæsk 78 mand. 
 
Aktivitetsudvalget havde arrangeret ølsmagning af ekstern foredragsholder. 
Dejlige belgiske øl blev serveret, samt historien bag. Godt 50 medlemmer havde benyttet sig 
af tilbuddet om denne aften. 
 
I juni måned oprandt sen store dag - nemlig den dag hvor bryggeriet endelig stod færdig og 
et jomfrubryg  så dagens lys i lokalerne i Rest. Gudenå. Pressen var mødt op og gav god 
omtale, og omkring 25 gæster havde valgt at fælge denne begivenhed. 
 
Bryggeriet er blevet flittigt brugt siden indvielsen. 
Nye brygger er kommet til og vi forventer en benhård og spændende konkurrence om året 
UWØL brygger i 2016. 
 
Når vi er ved konkurrencen - kåring i 2015 - hvad skete der lige der.. 
Den 4 dobbelte mester måtte se slog slået og henvist til 3 pladsen - Årets 
Brygmester Peter Liseborg - 2 Torben Markussen 3 Bjarne Zimmer. 
 
Whisky arrangement på Rest. Gudenå - gode whiskyer - til luksussmørrebrød 
Vi har fået blandede tilbagemeldinger - taget til efterretning og drøftet. 
 
Tak til bestyrelsen, aktivitetsudvalget. 
 
Skål.. 
 
 

4. Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse. 
Godkendt med klapsalver 
 

5. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vores vedtægter: 
 
§10 

Tegning og hæftelse 



Lauget tegnes af oldermanden og finansforvalteren.  Ved økonomiske dispositioner over kr.: 5.000 
kræves dog godkendelse af hele bestyrelsen. Administrative dispositioner i forhold til pengeinstitut kan 
foretages af finansforvalteren alene. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af 
Årsmødet. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 5.000 kr. godkendes af Årsmødet.  

Der påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, 
som påhviler lauget. 

Godkendt. 
 

 
6. Fastsættelse af kontingent og medlemskab. 

Uændret 300 kr 
 

7. Valg af oldermand. 
Lars Storgaard genvalgt. 
 

8. Valg af øvrig bestyrelse, samt 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
På valg:  Jens H. Nielsen 
               Bjarne Zimmer     
 
Genvalgt 
           

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 
 

På valg: Henrik Kloborg 
              Niels Kjær 
Genvalgt 
Revisor suppleant - Claus Rasmussen valgt. 
 

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, Peter Lisborg, 
                                                            Kasper Hansen, Kenneth Klausen, Stefan Vraa og 
                                                            Brian Meilby 

Jens H. Nielsen, Allan Kræmer, Peter Lisborg, Kasper Hansen, Brian Meilby , Arrild Hov 
og Verner Persson blev valgt. 
 

 
11. Eventuelt. 

Intet. 
 

Dirigenten afsluttede - Oldermanden takkede og afsluttede årsmødet med en skål. 
 
Ref. Lars Storgaard 


