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Medlemmer:
Foreningen har pr. 31. december 2016 i alt 197 medlemmer, hvilket er det samme antal, som vi
startede året med. Fordelingen har været således:
Antal medlemmer 1.01.2016
Tilgang
Udmeldte
Døde
Antal medlemmer 31.12.2016

+
-

197
8
6
2
197

Pr. 1. april blev 8 medlemmer optaget i foreningen:
Process Manager (projektleder) Jacob Bille Carlsen, Harboes Bryggeri A/S.
Bryggeriansvarlig Daniel Bjørk Christensen, Hareskovens Bryggeri Skovlyst. Brygmester 2015
Global Account Manager Steen Fürstnow, Alectia A/S
Brygmester 1997
Rektor Gitte Gross, Den Skandinaviske Bryggerhøjskole.
Produktionschef Jakob Hørslev Hansen, Nørrebro Bryghus
Brygmester 2013
Universitets koordinator og underviser Nikolaj Hansen, Bryggerhøjskolen
Brygmester 2014
Direktør Anders Busse Rasmussen, Indslev Bryggeri.
Afdelingsleder Jesper Noes, Alectia A/S

6 medlemmer har udmeldt sig af foreningen:
Brygmester Kristian Dandanell
Brewmaster Bo Ranta, Oy Sinebrychoff
Pensioneret Accociate director Alfred J. Andersen
Brygmester Oliver Ratzel
Pensioneret direktør H.H. Vasby
Consultant Søren Strøm, AlfaNordic A/S
2 medlem er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:
Den 3. januar 2016 afgik pensioneret produktionschef Bjarne Forslund ved døden i en alder af 73
år. Bjarne Forslund blev pensioneret fra Carlsberg i Valby.
Den 1. november 2016 afgik pensioneret Vice President Jens Ulrik Piper ved døden i en alder af
77 år. Jens Ulrik Piber blev pensioneret fra Alectia A/S.
Vi vil mindes disse medlemmer - jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig – og udtale:
Ære være deres minde!
Tak.
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Møder:

Årets første møde var i februar en Byvandring i København m/Allan Mylius Thomsen. I København
går de ældste spor tilbage til omkring år 900. Med byhistorikeren og ølskribenten Allan Mylius
Thomsen i spidsen, vandrede vi i øllets fodspor i det gamle København. Vi startede på Gråbrødre
Torv, hvor det københavnske bryggerlaug havde sin bygning til opløsningen i 1805. Herfra
dragede vi rundt i gaderne, og hørte om øllets, kendte og ukendte bryggere og øltappernes huse
og historie. Der bliver naturligvis tid til et enkelt seriøst vandhul undervejs. Der deltog 18.
medlemmer.
Næste møde var den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 16. marts på Tivoli Hotel
og Congress Center. Efter generalforsamlingen var der middag samme sted. Der deltog 19
medlemmer.
Fra dagsordenen var formanden på valg. Formanden var villig til genvalg. Bestyrelsesmedlem
Morten Lundsbak var på valg og kunne ikke genvælges. Bestyrelsen foreslog i stedet Birgitte
Funch Jensen, som nyt bestyrelsesmedlem. Birgitte var villig til valg og blev valgt. Revisor Karen
Mette Krieger Lassen var på valg, og blev genvalgt.
Næste arrangement var en større planlægning. Forårsturen som skulle være en tur til London hvor
der var 3 dage til gode oplevelser. Turen var studierejse til vore medlemmer, derfor var der besøg
på 2 bryggerier. En tur til Windsor Castle og en sightseeing rundt i London. Alle deltagere var godt
tilfredse da de landede i København. Turen for vore medlemmer blev afregnet fra Bryggeriforeningens Legat.
Årets sidste møde blev igen vort traditionelle julemøde, som fandt sted den 2. december, og blev
afholdt på Tivoli Hotel og Congress Center. Mødet startede med et indlæg fra et rejsestudielegat
af Anders Nielsen og Andreas Jacob Wedel Falkenberg om deres tur til Afrika i foråret.
Derefter var der julebuffet i nye omgivelser, og alle 65 medlemmer fik en oplevelse, som de fleste
var tilfredse med.
Studierejselegater:
Der blev i året uddelt 3. studierejselegater på i alt DKK 210.865. Forårstur til London for vore
medlemmer. Axel G. Kristiansen tur til Finland (Nordisk møde) og Michael Knoth og Jonas Borrit
hensat legat til tur i Japan.
I 2017 er der igen mulighed for at ansøge om studierejse-legater. Ansøgninger skal være os i
hænde senest den 15.maj 2017.
Økonomi:
Som det fremgår af vore regnskaber, der kan udskrives fra vor hjemmeside, og som senere bliver
gennemgået af vor kasserer, er vi i år kommet ud af året med et underskud, som er større end
2015. Bestyrelsen har noteret sig dette. Vores egenkapital i foreningen er faldet med ca. DKK
120.000. Der er i året kommet nogle nye poster, som foreningen selv skal bære fremover såsom
leje af lagerrum, PC udstyr og medlems og regnskabssystem. Nogle af disse omkostninger har
indtil 31.12.15 været betalt af Carlsberg Danmark.
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Resultatet af Foreningen inklusive bladet og Brygmesterkorpset gav et underskud, som blev på
DKK 152,684, hvilket er DKK 87.849 større end i 2015.
Gage til administrationen er hovedsageligt lagt på foreningen og bladet.
Bladet har med udgivelse af 4 stk. for året givet et underskud på DKK 7001.
Bestyrelsen havde forventet et positivt resultat. Vi måtte i begyndelsen af året ændre vor kontrakt
med Tuen-media og det har givet bladet flere omkostninger mod tidligere år,
Brygmesterkorpset hviler næsten i sig selv med et lille underskud på DKK 3.885. Der har været
bud efter korpset 21 gange i året.
I Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden er der et overskud på DKK 267.500 efter uddeling.
Resultatet er DKK 58.167 bedre end 2015, og formuen er nu tilbage på niveauet før finanskrisen.
De to legater Bryggeriforeningens Legat har et underskud på DKK 213.458 efter uddeling af
rejsestudielegater og Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat har et underskud på DKK 17174 efter
betaling selskabsskat for 2014 og hensættelse af selskabsskat for 2016
Jeg fortalte i min beretning for 2013 og 2015 at vi havde en sag med Civilstyrelsen. Denne faldt på
plads i foråret, men nu i efteråret er det selskabsskat der forfølger os. Vi har en bunden kapital,
som giver et pænt afkast men selskabsskatten skal betales af den frie kapital. Dette har vi
tilskrevet Civilstyrelsen. Bestyrelsens beslutning om at nedlægge Bryggeriforeningens Legat inden
31. december 2018 ligger stadig fast.
Der er en samlet egenkapital for Foreningen og Hjælpefonden på t.kr. 11.941 pr. 31. december
2016 mod t.kr. 11.335 i 2015.
Scandinavian Brewers’ Review:
Efter omlægningen af bladet er dette det 13. årsregnskab. Der udkom 4 blade i 2016 og på
nuværende tidspunkt kan jeg meddele, at der i 2017 også udkommer 4 blade.
Vores annoncebureauet har ikke ved det første blad fået de faste kunder til at købe en annonce
plads. Vi har også været nødsaget til at finde en anden økonomisk ordning for at Tuen Media kan
få det til at hænge sammen. Første blad, som skulle have været på ”gaden” nu er først blevet sat i
produktion. Vi håber stadig at året 2016 vil give sorte tal på bundlinjen.
Brygmesterkorpset
Der har i det forgangne år været afholdt 21 arrangementer, ja faktisk har vi haft booket 22
arrangementer – det sidste er et gavekort til Dagrofa, som gevinst i en kundekonkurrence –
gavekortet skal indløses ultimo marts 2017.
Arrangementerne er som de senere år fordelt med flest i Københavnsområdet med 10
arrangementer, 7 i Jylland og 4 på Fyn.
På grund af mangel på brygmester i Syd og Midtjylland har Leif Typkær for korpset haft alle
arrangementer i dette område, men det rådes der bod på nu, hvor vi har fået tilgang af en ny
brygmester Christina Munk Klausen, der bor i Odense.
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Hvis vi ser på hvem der bruger vore arrangementer ser vi, at hovedparten 11 er hos firmaer eller
personaleorganisationer, dernæst 5 hos foreninger og ligeledes 5 hos institutioner, skoler m.m. og
så en enkelt hos en privatperson – en 40 års fødselsdag.
Det spænder vidt lige fra et arrangement på engelsk for 72 deltagere på Niels Bohr Institute.
Center for Quantum Devices var der 28 gæster til en 40 års fødselsdag.
Det er svært at få arrangørerne til at besvare vore evalueringsskemaer men vi har rigtig gode
evalueringer, hvor folk er begejstrede over det store udvalg og foredragsholdernes store viden.
Det blev i november måned besluttet at forhøje priserne, men de fleste arrangementer var allerede
da bookede og betalingen til gammel pris. Priserne for de grupper vi arbejder efter er steget pr. 1.
januar 2017 med 1.000 kr.
Det bliver spændende at se om denne prisforhøjelse vil bevirke færre arrangementer. Der er kun
booket 3 arrangementer i de første måneder, og der er rigtig mange om buddet – prøv selv at gå
på nettet under ølsmagninger, og de, der skal sælge øl i forbindelse med arrangementerne, er
selvfølgelig billigere.
Det er også af stor betydning, hvor højt oppe på listen at vi toner frem når folk søger på
Ølsmagninger, og man kan betale sig til at stå højt på listen, og det laves der et forsøg med her i
forsommeren, så får vi se.
Vores lager på Albani, som vi har haft i hele korpsets levetid skal nu bruges til andet formål –
udstyr i forbindelse med etablering af mikrobryggeri på Albani – Vi skal rømme lageret, men har
dog fået anvist et andet lokale, men det er besværligt at flytte øl fra over 30 bryggerier, samt
reklamematerialer m.m.
Hjælpefonden:
Som tidligere meddelt er Hjælpefonden at betragte, som en forening. En af formålsparagrafferne er
stadig at udbetale understøttelse til enker. For året har vi udbetalt understøttelse til 1 enke på i alt
kr. 30.000. Bestyrelsen vil måske benytte Hjælpefonden, da vedtægterne giver mulighed for at yde
studierejselegater i samspil med Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat.

Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS:
12. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS, 2016

Årets vigtigste begivenheder og resultater:
•
•

Ny strategi- og forretningsplan der involverer en ny kommunikation- og
marketingplatform (hjemmeside, nyhedsbreve, korte seminarer og en sponsorbetalt
promotion film)
Tilbyder i dag følgende uddannelser og kurser:
• Diploma Master Brewer (i samarbejde med KU Science)
• Certified Brewmaster
• Diploma Craft Brewer
• Executive Course
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•
•
•

•
•

• First Line Leadership Course for Carlsberg
• Summer course i samarbejde med KU
• Beer Brewing Basics
• Beer Flavour Evaluation
• Describe your beer
• Cider course
• Soft Drinks Course
• Emnespecifikke seminarer
• Virksomhedstilrettede kurser
Gennemført 1 Diplombrygger kursus i Danmark og 2,5 kursus i Norge
Det største antal brygmesterstuderende (14) hidtil under uddannelse til MSc in Brewing
Science and Technology på Københavns Universitet.
I 2016 nedlagde KU praktikmodulet på både bachelor- og kandidatuddannelsen,
medmindre SSB kunne garantere, at alle brygstuderende kunne få en lønnet
praktikplads. Det kunne vi ikke. Fremover vil SSB udbyde et praktik-kursus, den
nyuddannede kandidat kan gennemføre som trainee forløb for at opnå de 9 måneders
praktik, der er nødvendig for at opnå brygmestertitlen.
Kun få bryggerier tilbyder praktik (med eller uden løn)
Ny uddannelse (Certified Brewmaster) lanceret. Opstart med kun 3 - 5 deltagere.
Dette antal skal forhøjes, hvis uddannelsen skal fortsætte

12.1 Ny strategi og forretningsplan
SSB er i gang med at gennemfør en ny strategi- og forretningsplan, der fokuserer på at øge
skolens omsætning og synlighed, med henblik på at tiltrække nye kunder.
Som led heri er etableret en ny hjemmeside, facebookprofil, korte seminarer, en
sponsorbetalt promotion film, ligesom en beer-calculator app er under udarbejdelse.
Stor tak til vores filmsponsorer: Bryggeriforeningen, Fuglsang, Jacobsen, Bryggeriet
Vestfyen, KPMG P/S, Ardagh Glass Holmegaard A/S, GEA, Alectia, ZIEMANN HOLVRIEKA
A/S, Novozymes og Alfa Laval.
I kan se filmen her: Meet Scandinavian School of Brewing here.
Skolens Alumni Association (SSB AA) på Linked in fortsætter sin udvikling og netværket
bruges i høj grad til at videreformidle de stillingsopslag som mange sender til skolen, når de
leder efter uddannede bryggere.
Alle tiltagene giver en positiv omtale af skolen og af vores uddannelser og kurser.
12.2 Brygmesteruddannelsen (Diploma Master Brewer)
14 nye ”Diploma Brewery Engineers” blev uddannet i 2016, via samarbejdet med
Københavns Universitet, KU SCIENCE.
I 2016 blev Brygmesteruddannelsens moduler opdelt i moduler for studerende fra industrien.
Brewing 1 og 2 ligger nu i forårssemestret. De er begge opbygget af 3 moduler og disse
moduler bliver nu udbudt enkeltvis til studerende fra industrien. Mellem 3 og 6 kursister fra
industrien har deltaget i de enkelte moduler.
2016 blev også året hvor praktikforløbet på 6 mdr. på både bachelor og kandidatoverbygning
blev nedlagt på KU. For at fastholde det, skulle SSB garantere at alle studerende kunne
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tilbydes en lønnet praktikplads i lighed med de mejeristuderende, der har denne mulighed.
Tilbage er det 3 måneders praktikforløb ”project in practice”.
Brygmester-titlen fra SSB kræver i alt 9 måneders praktik. Hvis de studerende fremover vil
opnå denne titel, må de gennemføre et 6 mdr’s trainee forløb efter kandidaten.
SSB udbyder dette forløb som kursus, med de samme krav til praktikken som tidligere. Som
færdiguddannede kandidater skal de studerende modtage en trainee løn fra bryggerierne.
Studerende fra DTU har stadig mulighed for at gennemføre en SU støttet bachelorpraktik på
et bryggeri, hvorfor bryggerierne fortsat gerne må åbne dørene til DTU’s studerende i 6 mdr’s
praktik.
På vegne af de studerende vil SSB gerne sige tak til Bryggeriforeningens medlemmer for at
tage godt imod de studerende, som har været i praktik. Vi vil også blive glade, om flere
bryggerier har tid og lyst til at modtage studerende.
12.3 Diplombryggeruddannelsen (Diploma Craft Brewer)
Den 10. diplombryggerklasse, med hele 21 elever, blev færdig i DK i 2016. Samtidig har SSB
gennemført 2,5 diplombryggerkursus i Norge med i alt 35 elever. Det sidste ½ kursus finder
sted i Bergen i maj måned 2017. Der er nu uddannet ca. 150 diplombryggere, fortrinsvis fra
de skandinaviske mikrobryggerier.
Mange af bryggerne har allerede succes i eksisterende mikrobryggeriers daglige drift, eller
går med planer om at starte eget bryggeri. Næste hold i DK er planlagt til start i juni 2017.
12.4 Certified Brewmaster
SSB har i 2016 gennemført modul 1 og 2 af vores nye ”Certified Brewmaster” uddannelse,
med 5 deltagere og de resterende moduler bliver gennemført i 2017. Deltagertallet skal
forhøjes, hvis uddannelsen skal fortsætte.
Uddannelsen er både tænkt som en overbygning på diplombryggeruddannelsen og som en
praktisk / teknisk brygmester uden de akademiske forudsætninger, som gør sig gældende for
den store brygmesteruddannelse.

12.5 Andre uddannelser og kurser der er gennemført i 2016:
•
Afvikling af 5. ’’Brewing Summer Course’’ med ca. 30 deltagere fordelt på 3 forskellige
kurser af hhv 2,5, 5 og 7,5 ECTS point’s varighed.
•
’’Executive in Beverage Industry Supply Chains’’ med 5 deltagere.
•
Kundetilpassede kurser, herunder 2 stk. First Line Leader kurser i Oslo.
•
Beer Flavour Evaluation, 5 deltagere
•
Beer Brewing Basic (det tidligere Brewing Course der er kortet ned fra 5 til 3 dage), 12
deltagere
•
Ciderkursus, 4 deltager
12.6 Personale
Skolens personale udgøres af:
1. Gitte Gross, rektor
2. Kim Johansen, training manager
3. Dorthe Sommer, sekretær
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Nikolaj Hansen, Universitets Koordinator og underviser, har fratrådt sin stilling
sommeren 2016 til fordel for et job som konsulent og projektleder på Novozymes.
12.7 Planer og udfordringer for 2017
• Fortsat forbedre skolens omsætning og økonomi!
• Gennemføre skolens nye strategi, herunder arbejdet med at indføre e-læring
• Søge fondsmidler til nye undervisningsaktiviteter
• Fortsætte seminaraktiviteter og videreudvikle dem som ”webbinarer” så flere kan
deltage ”over nettet”.
• Fortsat være i tæt dialog med bryggerierne om de behov, de har for efter- og
videreuddannelse, så skolen tilbyder det, der er relevant for erhvervet.

Aktiviteter i 2017:
Vi arbejder nu på at få en efterårstur til Bornholm med ledsager. Perioden er henlagt fra 17-19
august.
Vi vil også arbejde på temamøder på virksomheder, som kun er for medlemmer af foreningen.
Vort julemøde afholdes første fredag i december og datoen er så 1. december. Stedet kender vi
ikke på nuværende tidspunkt.
Vi har efterhånden været hos IDA 16 gange på 17 år og vore medlemmer har værdsat stedet og
ikke mindst maden, men i 2016 skulle de prøve et nyt koncept.
Vi har nu muligheden at lægge vor julemiddag hos Tivoli Hotel eller IDA (for de er kommet tilbage
til os og meddelt, at deres nye koncept for 2016 er stoppet).
Når vi ved mere, vender vi tilbage med vor indbydelse. Ellers du kan gå ind på vor hjemmeside
og se hvor den bliver lagt.
Adgang til vor hjemmeside er: Brugernavn: dbf – Password: Dansk2014
Der er modtaget 6 ansøgninger om medlemskab i foreningen pr. 14. marts 2017:
Diplombrygger Jimi Thor Jørgensen, Holbæk Bryghus
Diplombrygger 2016
Sales & Technology Manager Yeast Henning Sørensen, Alfa Laval Copenhagen
Konsulent Jesper Kailow Hejselbæk, Alectia A/S, Beer and Beverage
DBE 2013
Konsulent Manuel Alejandro Wanez Orozco, Alectia A/S
DBE 2015
Research Scientist (Brewings and Alcoholic Bev.) Jesper Kjeldgaard Andersen, Novozymes A/S
Brygmester 2014
Ejer og direktør Per Jørgensen, Øl-laboratoriet K/S
Diplombrygger 2010
Disse medlemmer er blevet godkendt for optagelse af bestyrelsen før denne generalforsamling, og
skal godkendes senere igen efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse.
På foreningens hjemmeside under kalender kan du se de mødedatoer, som bestyrelsen
fastlægger. Vi fremsender indbydelser til møder og arrangementer ud via e-mail, da dette sparer
foreningen for portoudgifter og så er det også hurtigere fremme. De af vore medlemmer, som ikke
har en e-mailadresse, vil fortsat modtage vore indbydelser med posten. På vor hjemmeside kan
medlemmerne også afhente vore regnskaber for 2016 og læse formandens beretning
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Bestyrelsen:
Der er i året afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 1 regnskabsmøde. Vi kan til tider have svært ved at
finde datoer, hvor hele bestyrelsen kan være tilstede, og derfor foregår en del pr. mail.
Vi har følgende punkter på dagsordenen i dag.
Under punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlem: Claes Fuglsang er på valg og kan ikke genvælges efter
6 år i bestyrelsen. Her skal også bringes en tak til Claes for hans indsats gennem disse år.
Bestyrelsen foreslår i stedet Nicolaj Hansen som ny bestyrelsesmedlem og som er villig til valg.
I forbindelse med at Carsten W. Jørgensen udtrådte af bestyrelsen i juni 2016, har bestyrelsen
suppleret sig med Anders Nielsen, som er på valg og er villig til valg.
Under punkt 6. Revisor: Anders Kokholm er på valg og er villig til genvalg.

Erik J. Rasmussen
Formand
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