Beretning til Generalforsamling 30.8. Jelling Bryggeri

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Preben Schou som formand
Mona Munksgård som næstformand og
Henrik Løvschall som sekretær
bestyrelsen besluttede at arbejde på en ny øl til årets generalforsamling, gerne en saison øl fransk
belgisk blonde som i smager i dag.
Endvidere satte vi os et mål om at arbejde for at skaffe os nye kunder, navnlig i Vejle, samt
udarbejde bedre informationsmateriale om bryggeriet og vore øltyper også på engelsk, på
brygfronten blev det besluttet efter ønske fra Kurt og Niels at arbejde på at få nye bryggere
oplært. I december 2018 modtog bestyrelsen desværre opsigelse fra vor direktør Poul Erik Nielsen
, til bestyrelsens store glæde tilbød vort bestyrelsesmedlem Kim Schrøder at overtage jobbet som
direktør og med Annegrethe Høgsvig som administrativ assistent og Birgit M. Jensen som
bogholder og i konsekvens af dette indtrådte vor suppleant Uffe Holstener i bestyrelsen ..
Efter disse ændringer besluttede bestyrelsen at forstærke de selvstyrende arbejdsgrupper,
brygning, tapning , pasteurisering , salg, udlejning af og rengøring af fadølsanlæg og så videre og
sikre at disse fik større indflydelse på produktion og arbejdsgange .
Vi har desværre efter adskillige test , rensning af slanger og mange andre tiltag måtte konstatere
at den oprindelig ide om at baren i Byens Cafe forsynes med øl fra 1.000 liter lagertankene ikke
fungerer tilfredsstillende, øllen kan simpelthen ikke holde sig så længe som planlagt. Derfor har
bestyrelsen i samarbejde med produktionsgruppen investeret i et større antal 20 liters fustager,
dette dog i flere omgange frem mod sommeren 2019,

Vi har haft et godt samarbejde med Byens Cafe og ved gentagne møder forbedret samarbejdet
gennem dialog.
Vi har ligeledes haft et godt samarbejde med Jelling Musikfestival hvilket i maj 2019 resulterede i
et rekord salg af fadøl på festivalen også samarbejdet med Jelling Golfklub har fungeret rigtig godt
ligesom vi er godt i gang med samarbejdet med byens campingpladser.
Vi har i året løb gennemført adskillige ølsmagninger såvel i Jelling som eksternt. Vi vil her forsøge
at tilbyde dette til flere hoteller og foreninger.
Ja vi har i flere weekender måtte være flere steder samtidig , hvilket har gjort det nødvendig at
trække på flere hjælperes velvilje
Årets resultat nåede vel ikke helt op til bestyrelsens mål og ønsker men på trods af en del
reparationsomkostninger ente vi på et plus efter skat på ca. 13.000 kr. men har stadig vor
egenkapital intakt, på grund af den almindelige markedssituation kan vi ikke hæve prisen på vort

øl men vil forsøge at sælge mere ved egne arrangementer i Jelling og Vejle, samt deltage i
arrangementer hvor vi selv sælger øllet, hvilket giver os et større dækningsbidrag end når vi
sælger gennem forhandlere. Vi er i bestyrelsen meget glade for den trofaste skare af aktionærer
som hjælper og støtter os i det daglige arbejde, og selvsagt også aktionærer og lokale som køber
vort gode øl. Der mange som fortjener en tak men jeg vil her afslutningsvis nøjes med at takke
vor direktør Kim og min bestyrelse for inspiration og god sparring. Vort bryggeri er nu 12 år
gammelt og jeg har været med i alle 12 år hvoraf de sidste 7 år som formand , jeg har derfor
meddelt bestyrelsen at jeg planlægger at stoppe som formand inden næste generalforsamling . jeg
har i disse 12 år lært rigtig mange af jer bedre at kende og det har for mig været utroligt
inspirerende og spændende, men alting har sin tid og jeg føler at det er ved at være tid til at
afslutte perioden i ledelsen af bryggeriet og lade yngre kræfter komme til, så vi stadig kan udvikle
vort lokale bryggeri og det fællesskab der er skabt omkring dette. Endvidere kan jeg da ikke andet
end være tilfreds med at Jelling Bryggeri efter 12 år stadig har sin aktiekapital i en tid vor adskillige
andre mikrobryggerier har måtte lukke.

Preben Schou
formand

