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Medlemmer:
Foreningen har pr. 31. december 2014 i alt 205 medlemmer, hvilket er en afgang på 9 medlemmer
i forhold til 31. december 2013.
Antal medlemmer 1.01.2014
Tilgang
Udmeldte
Døde
Antal medlemmer 31.12.2014

+
-

214
7
13
3
205

Pr. 1. april blev 7 medlemmer optaget i foreningen:
Brygmester Annemarie Hartvig Jensen, Carlsberg Breweries
Direktør Jacob Munk, BrewService
Senior Consultant Jørgen Andersen
Diplombrygger René Hulgreen, Amager Bryghus
Beer & Beverage Consultant Nina Wendelboe Lassen, Alectia A/S
Konsulent Anders Nielsen, Alectia A/S
Brewing Consultant Niels Chr. Madsen, Alectia A/S

Brygmester 2013.
Diplombrygger 2013
Íngeniør
Diplombrygger 2012-2013

13 medlemmer som har udmeldt sig af foreningen:
Ledende Auditor Ulla Høygaard Schmidt
Produktionschef Niels Ole Olsen
Senior Engineering Consultant, Beer Produktion Caroline Plenov
Area Sales Manager Morten Boesen
Tapperichef Ole Theilgaard
Projektleder Lars Bo Christensen
Produktionsdirektør Susanne Thastum Gaarde
Bryggerichef Mogens Holmgaard
Fabriksdirektør Arne Boye
Diplombrygger Søren Kehlet Pedersen
Diplombrygger Allan Jørgensen
Global Product Manager, Brewing Enzymes Anne Dorte Andersen
Diplombrygger Leif Pedersen

3 medlem er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:
Den 13. april 2014 afgik pensioneret Bent Ahrenst ved døden i en alder af 87 år..
Afsluttede sit arbejdsliv på Carlsberg i Valby.
Den 24. november 2014 afgik Lone Macdonald ved døden i en alder af 53 år.
Lone blev uddannet fra skolen i 1995/96.
Den 23. januar 2015 døde pens. underdirektør Jens-Jørgen Iversen i en alder af 76 år.
Jens-Jørgen Iversen blev uddannet fra skolen i 1964/65 og afsluttede sit arbejdsliv på Carlsberg.
Vi vil mindes disse medlemmer - jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig – og udtale:
Ære være deres minde!
Tak.

2

DANSK BRYGMESTER FORENING
GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS 2015.
Beretning om foreningens virksomhed for 2014.

Møder:
Årets første møde var den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 21. marts i
Funktionærforeningens lokaler på Gl. Carlsberg vej. Efter generalforsamlingen var der middag i
DGI Byen.Der deltog 21 medlemmer.
Fra dagsordenen var bestyrelsesmedlem Søren Mørch på valg, og kunne ikke genvælges. Claes
Fuglsang og Carsten W. Jørgensen var på valg og blev genvalgt. I stedet for Søren Mørch var der
senere et ændringsforslag til §10. §10 blev vedtaget og teksten blev ændret til, at bestyrelsen
består af formanden og op til 6 bestyrelsesmedlemmer. Med denne ændring blev Søren Mørch
bestyrelsespost ikke genbesat. Revisor Frank Larsen var på valg og kunne ikke genvælges.
Bestyrelsen foreslog i stedet Anders Kokholm.
Årets sidste møde blev igen vort traditionelle julemøde, som fandt sted den 5. december, og
startede i Lokalerne på Gamle Carlsberg Vej. Mødet startede med et indlæg af Michael Knoth og
Jonas Borrit:
Emnet var: The Indian beer market – the next ”China” or a hyped market with little growth? Fulgt af
spændende smagsprøver.
Derefter kørte vi i bus ind til IDA, hvor der var den traditionelle julebuffet, som alle deltagerne er
meget glade for. Der deltog 67 medlemmer i dette arrangement.
Bestyrelsen håber at vi 2015 kan tilbyde nogle flere arrangementer, og at vore medlemmer igen vil
bakke stærkt op om vore arrangementer.

Studierejselegater:
Der blev i året ikke uddelt studierejselegater.
Bestyrelsen vil fortsat lægge vægt på muligheden for at udbetale studierejselegater fra vore 2
legater, som foreningen administrerer. I 2015 er der igen mulighed for at ansøge om studierejselegater. Ansøgninger skal være os i hænde senest den 15.maj 2015.
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 resultat, som er noget bedre end i
2013, og bestyrelsen er tilfreds med resultatet, men man skal være opmærksom på, at der er tale
om stigninger i værdifastsættelsen for vore værdipapirer.
Foreningens regnskabsresultat inklusive bladet og Brygmesterkorpset er et underskud på DKK
30.565, hvilket er DKK 13.058 bedre end i 2013.
Under foreningens drift er der ikke i år hensat nogle midler til kommende arrangementer. Gage til
administrationen er nu hovedsageligt lagt på foreningen, dog på samme niveau som i 2013 og
dette for at foreningen kan slippe for betaling af selskabsskat.
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Foreningens investeringer i værdipapirer har klaret sig godt i året. Beholdningen af obligationer er
steget i forhold til 2013 hvor der var et kurstab. For året har de givet en kursgevinst på DKK
29.189. Vi har i året indkøbt nye obligationer for de likvide midler, som udtræk og renter har givet
og restbeløb af pengene henstår i banken.
Her kan jeg meddele, at bladet med udgivelse af 3 blade har givet et overskud på DKK 16.855.
Bestyrelsen havde forventet et resultat på DKK 75.000. Omlægningen til et nyt annoncebureau har
endnu ikke bragt de ønskede resultater, og der skal afholdes et nyt møde med Tuen media og
annoncebureauet Rosendal snarest muligt.
Brygmesterkorpset kom ud med et overskud på DKK 916 hvilket er DKK 8.409 ringere end 2013.
Til dette skal det også siges, at der ikke er ydet tilskud fra foreningen til korpset, og samtlige
omkostninger, som kan tilskrives korpset inkl. Fee til Google er bogføringsmæssigt placeret der.
Der har været bud efter korpset 24 gange i året.
I Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden er der et overskud på DKK 124.526. Resultatet er
DKK 33.557 bedre end 2013, og formuen er nu tilbage på niveauet før finanskrisen. Pr. 31.
december 2014 er vor egenkapital oppe på DKK 9.458.586. På vore værdipapirer er der en
kursgevinst på DKK 1.252.906 som primært skal tilskrives vore aktier. I året 2014 fik vi igen lidt
udbytte fra Danske Bank. .
Herudover har Bryggeriforeningens Legat, hvor resultatet er et overskud og for Ulrich Brinch og
hustrus Mindelegat, har også et overskud på resultatopgørelsen.
Jeg fortalte i min beretning for 2013, at vi havde en sag med Civilstyrelsen som udbad sig
oplysninger om de to legater. Vi fandt en løsning som Civilstyrelsen kunne acceptere.
Bryggeriforeningens Legat er overført fra den frie kapital DKK 75.000 til den bundne kapital. Ulrich
Brinch og hustrus mindelegat blev der i året overført DKK 60.000 fra den frie kapital til den bundne
kapital. I 2015 skal der overføres yderligere DKK 15.000 efter samme princip.
Der er en samlet egenkapital for Foreningen og Hjælpefonden på t.kr. 10.635 pr. 31. december
2014.
Scandinavian Brewers’ Review:
Efter omlægningen af bladet er dette det 11. årsregnskab. Der udkom 3 blade i 2014, og vi
forventer 5 udgivelser i 2015, men det afhænger meget af annoncebureauets indsats, da vi ikke
kan aflønne Tuen Media tilfredsstillende med det nuværende annonce volumen.

Brygmesterkorpset
Dette er korpsets 5. år i foreningens regi – vi har haft 24 arrangementer, hvilket er en lille stigning i
forhold til sidste år.
Arrangementerne er fordelt med 10 i Jylland, 11 på Sjælland og 3 på Fyn. Det er glædeligt, at der
nu igen er mange arrangementer på Sjælland og specielt i København.
Korpset består af otte brygmestre, og de syv har alle været i aktion.
Igen i år har vi haft stor velvilje hos vore ”sponsorer”, ca. 20 bryggerier har stillet øl til rådighed.
Dog har vi måttet bemærke, at der visse steder har måttet kæmpes mere end vanligt, og at der er
sat kvoter ind.
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Sidste år varslede vi en revidering af arrangementet, og vi har i år igen optaget den tætte
forbindelse med Bryggeriforeningen, der har været behjælpelig med nye brochurer og med en ny
præsentations Power Point.
Vi bliver stadig fantastisk godt modtaget ude hos ”kunderne”, og vore evalueringer kan ikke blive
bedre.
Vi har i løbet af året foretaget en prisforhøjelse på vore arrangementer og selv om vi ligger i den
dyre ende har det ikke haft indflydelse på antal arrangementer – tvært i mod, og det er med til at få
et fornuftigt grundlag for korpset.
Der er på nuværende tidspunkt truffet aftale om 7 arrangementer her i foråret,
Hjælpefonden:
Som bekendt er Hjælpefonden at betragte som en forening. En af formåls paragrafferne er stadig
at udbetale understøttelse til enker. For året har vi udbetalt understøttelse til 1 enke på i alt kr.
30.000.
Vor investering af aktier i Danske Bank begynder igen at give udbytte. Derfor er resultatet lidt
større i år, og bliver noget større i 2015.
Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS:

Formanden aftrådte som bestyrelsesformand på skolen ved et
bestyrelsesmøde i begyndelsen af december og ved samme lejlighed
fratrådte også Axel G. Kristiansen sin stilling som rektor, idet han er overgået til en stilling hos
DTU. Bernt Skov Jensen er udpeget som midlertidig leder at skolen for at udarbejde en
forretningsplan, som skal foreligge midt på året, hvor der tages stilling til om Bernt fortsætter, eller
der skal nye kræfter til. Der forventes op til 8 nyuddannede diploma brewery engineers/diploma
master brewers ved eksamen i april. Skolens lærerkorps mister desværre flere og flere
undervisere, og KU kan på nuværende tidspunkt ikke erstatte de mere tekniske undervisere.

Aktiviteter i 2015:
Bestyrelsen vil arbejde på at få arrangeret om forårs- eller efterårs tur for vore tjenstgørende
medlemmer og pensionerede medlemmer. Vi mener i bestyrelsen, at disse ture styrker det sociale
sammenhold i foreningen.
Vi vil også arbejde på temamøder på virksomheder, hvor vi har medlemmer.
Vort julemøde afholdes fredag den 4. december. Stedet kender de fleste medlemmer i dag, men
de, som ikke ved det og ikke har prøvet det, er det hos IDA i København.
Vi har efterhånden prøvet stedet 15 gange, så det må være fordi, at medlemmerne værdsætter
stedet og ikke mindst maden.
Vi vil også arbejde for, at vor generalforsamling afholdes inden den 20. marts.
Når vi ved mere, vender vi tilbage, enten med en indbydelse, eller du kan se nærmere på vor
hjemmeside.
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Adgang til vor hjemmeside er: Brugernavn: dbf – Password: Dansk2014
I løbet af sommeren vil der blive se nærmere på vor hjemmeside og få den ”frisket op”. Når den er
på plads, vil medlemmerne høre nærmere.

Der er modtaget 7 ansøgninger om medlemskab i foreningen pr. 30. marts 2015:
Driftschef Jacob Gram Alsing, Mikkeller ApS.
Direktør Mikkel Borg Bjergsø, Mikkeller ApS.
Brygmester Andreas Jakob Wedel Falkenberg, Bryggeriet Skands A/S, Diploma Master Brewer
Proces Operatør – Compound Kennet Egelund Hansen, A/S Ejnar Willumsen, Brygmester 2014
Product Manager Søren Juul Jensen, Union Engineering,
Brygmester 2014
Beer/Beverage Automationsingeniør Søren Strøm, Alectia A/S
Junior Konsulent Helena Sørensen, Alectia A/S
Brygmester 2013
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 porto mm og så er det noget hurtigere fremme. De af vore medlemmer, som ikke
har en e-mail adresse, vil fortsat modtage vore indbydelser med posten. På vor hjemmeside kan
medlemmerne også afhente vore regnskaber for 2014 og læse formandens beretning

Bestyrelsen:
Der er kun afholdt 2 bestyrelsesmøder samt 1 regnskabsmøde. Vi har haft svært ved at finde
datoer hvor hele bestyrelsen kunne være tilstede.
Ellers har vi et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi ved hvert møde prøver at samle bestyrelsen
til vore møder i København, og en del foregår også pr. e-mail.
Under punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlem er Thomas Søndergaard på valg og kan ikke
genvælges. Her skal også bringes en tak til Thomas for hans indsats i bestyrelsen, og det sidste år
som kasserer. Bestyrelsen foreslår i stedet Axel G. Kristiansen.
Revisorsuppleant: Axel G Kristiansen er på valg. Bliver Axel G. Kristiansen, valgt som
bestyrelsesmedlem afgår Axel G. Kristiansen, som revisorsuppleant og bestyrelsen foreslår i
stedet Michael Knoth.

Erik J. Rasmussen
Formand
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