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!!!REFERAT!!! Stiftende generalforsamling Sydbyens Bryglaug 21/8-2018 

1. Valg af dirigent  

Jesper blev valgt. 

 
2. Valg af stemmetællere  

Der var ikke brug for stemmetællere 

 

3. Valg af referent 

Jesper blev valgt 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Dette er en stiftende generalforsamling og derfor ingen indkomne forslag. 

4A: Godkendelse af vedtægter 

Alle vedtægter blev godkendt, der kom dog et forslag om at forlænge bindingsperioden for 

kontingentet fra 1 til 3 mrd for at sikre foreningen. Dette ændringsforslag blev vedtaget. 

4B: Fastsættelse af kontingent 

 Kontingentet er i første omgang sat til 150,- pr. medlem pr. md. Indmeldelses/opstartsgebyr      

1000,- pr. medlem. Dette fastsættes helt på førstkommende bestyrelsesmøde i foreningen. Og 

meldes ud til kommende medlemmer inden indmeldelse. 

                

             4C: Etablering  

Til mødet var der 4 erfarne brygger, eller som minimum havde gode håndfuld bryg på samvittigheden, så 11 

helt nye som er friske på at lære kunsten. 

 

Der var en rigtig gode debat omkring hvad sådan noget skal koste, det at starte et bryglaug op og 

omkostninger til drift, kontingent. 

 



På et tidligere møde snakket vi også omkring omkostninger, der regnet vi os frem til at 150 kr kontingent. 

1000 kr i opstartsgebyr så kunne vi nok komme langt hvis vi da som minimum var 12 personer, det holder jo 

så stik. 

Vi er jo som minimum 15 personer, det er FEDT ! 

 

Der blev så snakket lidt om hvad kan man så få for de opstart penge ? og hvad skal vi så købe af udstyr for 

med 15.000-20.000kr på lommen ja så kan vi faktisk få et rigtig pænt anlæg på 50-100 liter samt opstart 

materialer til lidt bryg. 

 

Hvad så med os der ikke kan brygge ??? 

Det er faktisk ikke så svært at brygge øl, når det så er sagt så skal man kravle, før man kan gå. 

Du vil selvfølgelig blive lært op, der skal kun nogle få gange til får du faktisk selv ville kunne så at brygge dit 

eget øl. 

Vi aftalte at når udstyret var købt, ville vi lave et par kursus i at brygge, så alle følte sig godt rustet til selv at 

brygge. 

Sådan vil det også være fremmad rettet at nye "nybrygger" ville komme under vingerne på en erfarende 

brygger, vi skal jo alle kunne mestre kunsten. 

 

Hvad så nu og videre frem ? 

Jo planen er at vores bryglaug skal lager føre såkaldte forbrugs materialer som vil blive brugt hver gang man 

brygge, det vil sige de gense malt typer for at få nogle gode rabatter skal vi også havde lidt volume på vores 

indkøb.  

Vi vil derfor stille og rolig bygge vores lager op så man ikke skal tænke på om der nu er råvare på lager, eller 

for den sags skyld at man bare kan køre ud at brygge noget øl når lysten melder sig, uden at skulle tænke 

på om der nu er malt, eller det rigtig humle, gær osv. 

Så alt i alt en rigtig gode debat. 

 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

Bestyrelsen er. 

Sune Preetzmann Kirketerp Flemming Halwas Hansen Dan Elbæk Mortensen Steffen Bøgh Andersen Jesper 

Stoltenberg 

Suppleanter er. 

Rasmus B. Krog Mogens Lyngby Pedersen 



Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag d. 29/8 hvor bestyrelsen konstituerer sig selv. 

6. Valg af intern kritisk revisor 

Rasmus B. Krog. 

 

7. Eventuelt 

Der er intet at berette. 

 

 

 

Jesper Stoltenberg 

Formand 

 

 

Sune Preetzmann Kirketerp  

Næstformand 

 

 

Dan Elbæk Mortensen 

Kasserer 

 

 

Steffen Bøgh Andersen  

 

 

 

Flemming Halwas Hansen 

 

 


