Årsberetning for Jelling Bryggeri A/S 2015-2016 afgivet på
generalforsamling 19.8.2016.
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på sit
første bestyrelsesmøde med Preben Schou som formand, Jørgen
Rasmussen som næstformand, Henrik Løvschall som sekretær og Kim
Schrøder overtog smagspanelet og kontakt til cafeen.
En af bestyrelsens første opgaver var at prøve at finde en opdeling af
Jørn Stjernholm`s arbejdsopgaver da dette var Jørns betingelser for at
overtage direktørjobbet. Dette er desværre ikke helt lykkedes, selv om
vi har fået nogle til at overtage ansvar og udførelse af opgaver, men der
arbejdes stadig på en bedre løsning. Vi mangler f.eks. stadig en person
der kunne overtage bestilling af fadølsanlæg og fustager, en person
som kunne overtage ansvar for arbejdet med at finde nye kunder, en
person som kunne følge op på kommunikationen til vore aktionærer og
en person som kunne være ansvarlig for rengøring og så videre. Jørn vil
senere i aften komme ind på dette emne.
Bestyrelsens har stadig haft en løbende fokus på øllets holdbarhed, og
har i den forbindelse fundet nye problematiske steder som kunne
medføre forurening af vort gode øl, blandt andet har vi måtte udskifte
forbindelsesslanger, fået renset vor pladekøler og lignende. Det er
åbenbart en proces som aldrig bliver helt færdig, og det har medført at
vi har måtte kassere dele af vor produktion, som har udviklet sig
uheldigt.
Vore planer om at samle alle aktiviteter bortset fra brygning og tapning,
og dermed skaffe bedre plads i vore lokaler i Byens Hus, samt ønsket
om at samle vort lager på et sted, førte til at vi 23 januar med et festligt
arrangement, fint omtalt i Jelling Ugeavis kunne flytte ind i det gamle
mejeri, det tidligere lager for Jelling El forretning. Vi skylder Niels
Kjærgård en stor tak for hans samarbejde omkring ombygningen af
lokalerne så de kunne godkendes af sundhedsmyndighederne og
samtidig opfylde vore behov. Dagen blev afsluttet med et hyggeligt
arrangement for vore hjælpere med ægtefæller.
Det skal selvfølgelig nævnes, at der løb nogle uforudsete udgifter på
denne flytning samt at vort regnskab fremtidigt vil have lidt større
lokaleomkostninger, til gengæld er vort daglige arbejde blevet
nemmere.
27. september 2016

Side 1 af 3

Vor leasingaftale med Den Jyske Sparekasse løb ud i 2015 og vi
sparede hermed denne udgift, men det er jo kun renterne som kan ses
direkte som besparelse i driftsregnskabet, da det resterende beløb er
tilbagebetaling af gæld.
Jelling Bryggeri fik desværre også en miljø sag ”på halsen” idet Vejle
Kommune havde fået klager over støjen fra vor udendørs placerede
kompressor til vort køleanlæg. Efter støjmålinger som overskred
gældende grænser nat og dag, var vi tvunget til at søge hjælp. Dette
kom, desværre inden vi var nede på tilfredsstillende resultat, til at
koste os ca. 75.000 kr
Vi har ligeledes været nød til at foretage nogle nødvendige reparationer
på vort anlæg p.g.a. utætte ventiler, vi har også måtte købe en ny
forsyning af glas, da både cafe og golfklubben manglede glas, vi har
ofret en reparation af vore store fadølsanlæg, ligesom vi har valgt at
købe lidt flere stålfustager.
Jelling Bryggeri har aldrig haft en kassekredit og med udløbet af
leasingaftalen og betaling af et restbeløb på ca. 50.000 kr.
nødvendiggjorde dette optagelse af et lån på 150.000 kr. Det har vi
valgt at gøre hos to aktionærer med en rente på 3,75% og en
tilbagebetalingstid på 5 år. Bestyrelsen fandt dette fordelagtig i forhold
til markedsrenten hos et pengeinstitut.
Vi har i årets løb afholdt en del øl smagninger i samarbejde med
Cafeen, vi har været til Musik ved Højene, Sct. Hans fest ved søen,
diverse løb i Vejle, demodage i Brugserne samt selv afholdt tre
velbesøgte arrangementer. Frokostjazz med 95 deltagere, +30 fest
med 130 tilmeldte samt julebrygrelease for flere generationer samt
arrangementer i Byens Hus i samarbejde med huset øvrige brugere.
Vi har i 2015 indgået en aftale med vor leverandør af selve
bryggereudstyret, om at videreformidle de aktier denne støttede os
med at overtage ved den sidste aktieudvidelse, mod at Jelling Bryggeri
får en anvisningsprovision.
Vort salg levede desværre ikke op til bestyrelsens målsætning, vi har
haft rigtig gode perioder, men desværre også nogle svage perioder, så
vi endte på en uændret omsætning for regnskabsåret, som forrige år
var steget med 23%. Vi kan dog allerede nu glæde os over at salget
siden 1. maj er væsentlig bedre end samme periode sidste år, blandt
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andet er salget af flasker og gaveæsker steget kraftig, så vi ser positivt
på fremtiden.
Bestyrelsen må med beklagelse konstatere at det ikke lykkedes at
skabe det ønskede overskud, men trods alt glæde os over at resultatet
inden afskrivninger stort set ender på et 0. Efter afskrivninger og skat
ender vi på et minus på 111 tusinde og en egenkapital på 2 mill.
Ledelsen har for det nye regnskabsår 3 målsætninger:
1. Skaffe flere aktionærer, vi tjener direkte på det og vi knytter flere
lokale til vort bryggeri.
2. Forøge omsætningen med 15%, gennem større salg og justering
af priser, f.eks. er vi ud af 6 bryggerier med afstand billigst med
fustager.
3. Stram styring af vore omkostninger.
Det er, med disse tiltag, vort mål at kunne komme med et betydeligt
bedre resultat næste år.
Slutteligt vil jeg rette en tak til vor direktør Jørn Stjernholm og vor
brygger Kurt Berg, for en særlig stor indsats, samt til den gode kreds af
aktionærer som hjælper med mange praktiske ting omkring vort
bryggeri. Det er vort håb at flere vil byde ind på enkelte opgaver og
dermed aflaste direktør, brygger og bestyrelse.
En stor tak skal også lyde til mine bestyrelseskollegaer for jeres
engagement og positive indstilling til arbejdet. Desværre har 2
bestyrelsesmedlemmer Helle Howe Kjærgård og Jørgen Rasmussen
valgt at slutte af personlige årsager, særligt til jer tak for indsatsen, vi
håber fortsat at måtte trække på jeres hjælp og erfaring.
Bestyrelsen ser optimistisk på fremtiden for Jelling Bryggeri og er glad
for det fællesskab vi har omkring vort projekt.
På bestyrelsen vegne
Preben Schou
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