Årsberetning for Jelling Bryggeri A/S 2017-2018 afgivet på generalforsamlingen
31.8.18’

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i august 2017 konstituerede
bestyrelsen sig med Preben Schou som formand, Mona Munksgård som
næstformand, Henrik som sekretær, og udpegede Anne Grethe Høgsvig som
ansvarlig for administration , de øvrige poster blev ligeledes fordelt.
Desværre havde vor tidligere direktør Jørn Stjernholm meldt fra som ansvarlig for
produktionsplanlægning på grund af uenighed med bestyrelsen, men vil heldigvis
fortsætte med andre opgaver, så det blev besluttet at vor direktør Poul Erik Nielsen
og Bruno Nielsen i fællesskab overtog denne opgave.
Bestyrelsen besluttede i øvrigt at fokusere på at skabe et plus på regnskabet
gennem diverse besparelser, mindre varelager og bedre indkøb samt lidt flere
kunder.
Vi har også i årets løb måtte skifte regnskabsfører idet Christian har bedt om
afløsning på denne post, som nu er overtaget af Birgit. M. Jensen som har en fortid
som revisorassistent, dette er vi meget glade for at hun ville påtage sig. Men også en
stor tak til Christian for hjælp og vejledning.
Det er selvklart at med så mange ændringer i ledelsen har vi ikke kunne undgå at
lave nogle fejl, som bestyrelsen er bevist om og har taget skridt til at ændre i det
kommende år.
Bestyrelsen vil i denne beretning knytte nogle uddybende kommentarer til den
regnskabsmæssige udvikling.
OMSÆTNINGEN
Er stort set den samme som sidste år efter 3 år med store stigninger, der er dog en
forskydning idet salget af flasker og herunder i særlig grad en meget stor stigning i
salget af gaveæsker. Fadølsalget er gået tilbage bl.andet p.g.a. et dårligt salg på
Jelling Musikfestival 2017, noget der i den grad er rettet op på i 2018 ,hvor vi havde
det bedste salg i flere år. Også antal af ølsmagning ude i byen var mindre, hvilket
bestyrelsen arbejder på at ændre.
DIREKTE OMKOSTNINGER

Her er der et fald i omkostningerne, hovedsageligt på grund af bedre indkøbsaftaler,
vi har stadig ikke nogle lønninger og salgs og rejseomkostninger.
DRIFTMIDDELOMKOSTNINGER
Disse er 40% lavere end året før hvilket skyldes lavere udgifter til vedligeholdelse af
driftsmidler, selv om der har været nogle udgifter til småanskaffelser.
Resultatet af driften er en bruttofortjeneste på 163.000 og driftresultatet efter
afskrivninger er på 45.870 kr og egenkapitalen er forøget med 144.000 kr til godt 2
mill. Hvilket bestyrelsen er tilfreds med.
Vi stillede aktionærerne et bedre resultat i udsigt i sidste års beretning og det nåede
vi. Vi vil også i næste regnskabsår stile mod et pænt plus i regnskabet .
De opnåede resultater er kun takket være vore frivilliges indsats og skal vi fortsætte
af den vej er det vigtigt at vi får flere frivillige som vil give en hånd med, navnlig
omkring brygning savner vi nogle som har tid og lyst til at prøve kræfter med denne
store opgave. Kurt og Niels som her gør en kæmpe indsats, bliver jo desværre ikke
yngre så vi har sammen med dem talt om muligheden for et weekend bryg hvor
flere kunne have mulighed for at deltage.
En stor tak skal også lyde til vore aktionærer som føler et ejerskab omkring vort
bryggeri og til min bestyrelse for deres indsats og ideer en del mikrobryggerier er i
kraftig modvind, men jeg føler mig overbevist om at vi stadig kan se lyst på
fremtiden med jeres og lokalområdets positive indstilling og de mange turisters lyst
til at prøve lokale produkter
Preben Schou
formand

