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Medlemmer: 
 
Foreningen har pr. 31. december 2012 i alt 218 medlemmer, hvilket er en tilgang på 6 medlemmer 
i forhold til 31. december 2011. Efter 1. januar 2013 er et pensioneret medlem afgået ved døden,  
 

Antal medlemmer 1.01.2012     212 

Tilgang  +    10  

Udmeldte -       4 

Døde -       1 

Antal medlemmer 21.03.2013     217 

 
 
Pr. 1. april blev 10 medlemmer optaget i foreningen: 
 
Brygger/ejer Jørgen Fogh Rasmussen, Hornbeer             Diplombrygger 2008 
Diplombrygger Søren Kehlet Pedersen, Carlsberg Danmark – Jacobsen   Diplombrygger 2011                     
Brygger/Indehaver Anders Colisbo, CoisboBeer ApS             Diplombrygger 2011   
Brygger Jan Thaagaard Jensen, Midtfyns Bryghus             Diplombrygger 2011 
Produktkoordinator Mikkel Laust Broe, Carlsberg Danmark, Fredericia       Diplombrygger 2011 
Brygger/produktions leder Thomas Wulff, Holbæk Bryg ApS            Diplombrygger 2011 
Produktionsleder Michael Tordenskjold Rahbek, Carlsberg Danmark FB   Diplombrygger 2011 
Afdelingsleder – Business Consulting Jonas B. Borrit, Alectia A/S              Brewing Course - SBH 
Diplombrygger Søren Parker Wagner, Croocked Moon Brewing                 Diplombrygger 2011 
Senior Engineering Consultant Hans Jørgen Stephensen, Alectia A/S       Civilingeniør 
 
 
4 medlemmer som har udmeldt sig af foreningen: 
Pens. Civilingeniør, brygmester Dan Ibæk, tidl. Royal Unibrew A/S  
Pens. Kvalitetsleder Ib Høybye-Hansen, tidl. Royal Unibrew A/S 
Pens. Teknisk direktør Erik Sodemann, tidl. Royal Unibrew A/S 
Pens. Produktionsplanlægger Knud Bang, Carlsberg Danmark 
 
 
1 medlem er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: 
Den 24. februar 2013 afgik pensioneret Forskningsleder Erik Mernøe ved døden i en alder af 91 år.    
Erik Mernøe gik på  pension i juli 1988 efter 38 år på Tuborgs Bryggerier og Carlsberg 
Byggerierne. Erik  var et medlem som indenfor de seneste 5 år ikke deltog meget i vort forenings 
liv. Både Erik og hans hustru viste tidligere stor interesse for vore arrangementer om foråret, når 
turen var inden-landsk som udenlandsk.    
 
Vi vil mindes Erik Mernøe – jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig – og udtale:  
 
Ære være hans minde! 
 
Tak. 
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Møder: 
 
Årets første møde var den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 29. marts i 
Funktionærforeningens Lokaler på Gamle Carlsberg Vej 3 i Valby. Der deltog 20 medlemmer.  
Fra dagsordenen var der valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor Thomas Søndergaard var på valg, 
og blev genvalgt for en ny periode på 3 år.  
Efter generalforsamlingen var der en guidet tur i Carlsberg Byen, og middagen blev afholdt på 
Husbryggeriet Jacobsen. Arrangementet blev afsluttet over et glas øl. Det blev en hyggelig aften. 
 
 
Årets sidste møde blev igen vort traditionelle julemøde, som fandt sted den 7. december, som 
startede i Lokalerne på Gamle Carlsberg Vej. Mødet startede med et indlæg af Anders Kissmeyer: 
I foråret 2012 blev Anders Kissmeyer inviteret til Melbourne som dommer i Australian International 
Beer Awards. Men da arrangørerne ikke kunne tilbyde at dække flyrejsen, opstod en plan om 
kombination af deltagelse i AIBA med et antal gæstebryg på australske mikrobryggerier. Planen 
endte med at omfatte 5 forskellige gæstebryg på tre forskellige bryggerier. Derefter kørte vi i bus 
ind til IDA, hvor der var den traditionelle julebuffet,. Der deltog 56 medlemmer i dette arrangement. 
 
Vi håber, at vore medlemmer igen vil bakke op om vore arrangementer i 2013.  
 
 
Studierejselegater: 
 
Der blev i året uddelt 2 studierejselegater. Det ene legat fik Anders Kissmeyer til brug for 
ovennævnte tur til Australien og det andet legat gik til Olav Vind Larsen som havde ansøgt om et 
legat til en studietur til USA. Denne studierejse har vi ikke d.d. hørt nærmere om, men forventer  
at høre nærmere om inden 30. juni 2013.  
 
Bestyrelsen vil fortsat lægge vægt på muligheden for at udbetale legater til vore medlemmer hvert 
år. I 2013 er der igen mulighed for at ansøge om studierejselegater. Ansøgninger skal være os i 
hænde senest den 31.maj 2013. 
 
  
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 
sidste år, og tilfredsstillende for vor forening. Vort blad er også kommet med et overskud og 
Brygmesterkorpset med et mindre overskud, så alt i alt ser det tilfredsstillende ud.   
 
Foreningens regnskabsresultat for disse 3 aktiviteter er et underskud  på DKK 1.355. Det er DKK 
3.400 bedre end 2011. 
 
Under foreningens drift er der hensat DKK 40.000 til kommende arrangementer 
 
Her kan jeg meddele, at bladet med udgivelse af 5 blade har givet et overskud på DKK 69.456. 
da Tuen Media overtager den tekniske redaktørs aflønning og risikoen ved bladets resultat.  
.  
Det er aftalt at ordningen køres videre for 2013 i håb om et bedre driftsresultat til glæde for 
Tuenmedia, og i tæt samarbejde med DG Media. Bladet udkommer i 4 numre i 2013. 
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Brygmesterkorpset kom ud med et overskud på DKK 11.390, og der har været bud efter korpset  
23 gange. 
.  
Med en samlet egenkapital for Foreningen og Hjælpefonden på t.kr. 8.629 pr. 31. december 2012  
er dette en stigning på t.kr. 793 i forhold til 31. december 2011.  
 
 
Scandinavian Brewers’ Review: 
 
Efter omlægningen af bladet er dette det 9. årsregnskab.. Der skal her bringes en tak til til Andres 
Tue og Anders Kissmeyer for deres indsats.. For blad 1 i 2013 måtte vi i sidste time meddele DG 
Media, at bladet ikke skulle udkomme da salgsindtægterne ikke fulgte vort mål. Der har der været 
afholdt møde med DG media, og næste  blad eller første blad for 2013 udkommer i maj måned, så 
i 2013 vil der udkomme 4 numre. Der skal virkelig arbejdes for at finde nye kunder til køb af 
annoncer til vort blad. Der er desværre nogle firmaer, som vi har kendt i mange år, som pludselig 
er stoppet. 
 
Bestyrelsen forventer for 2013 et overskud på ca. 60.000 pga aftalen med Tuen Media.                                   
 
 
Brygmesterkorpset 
 
Året var det tredje år hvor foreningen havde aktiviteten Brygmesterkorpset, som vi overtog fra 
Bryggeriforeningen der indtil da havde drevet korpset i næsten 10 år. 
Der har været afholdt 23 arrangementer, heraf 16 på Sjælland, hvilket var ret så utraditionelt, der 
plejer at være flest vest for Storebælt. Der er nu 8 af foreningens brygmestre som er aktive i 
korpsets tjeneste.  
Vi nyder stadig godt af omkring 20 bryggerier der stiller øl til rådighed for os, og vi får endog rigtig 
gode evalueringer fra kunderne, der udtrykker stor tilfredshed med den neutrale orientering vi 
kommer med – hvor vi ikke har et direkte salgsøjemed. 
Det har også resulteret i et lille overskud til foreningen. 
I år har vi allerede 9 arrangementer bookede, heraf 5 der er afholdt 
 
 
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 understøttelser til 2 på i alt kr. 70.900.  
 
Vor investering af aktier i Danske Bank har ikke givet udbytte siden 2008 så det er 4 år vi ikke har 
set udbytte på vor investering. Danske Bank vil tidligst give udbytte i 2015. Dette har givet os en 
lavere indtægt på ca. DKK 150.000 pr. år..    
 
Efter ændring til en forening skal der ikke betales selskabsskat mere.   
 
 
Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS:   
 
 

13. april blev de første 8 kandidater præsenteret som færdiguddannede fra 
Den Skandinaviske Bryggerhøjskole i samarbejde med København’s Universitet (KU SCIENCE). 
Halvdelen kom fra KU SCIENCE, den anden halvdel er optaget gennem Skandinavisk 



DANSK BRYGMESTER FORENING 
GENERALFORSAMLING DEN 21. MARTS 2013. 
Beretning om foreningens virksomhed for 2012. 

 

 5 

Bryggerhøjskole (SBH). Uddannelsen drives med 40 undervisere fra Skandinavisk 
Bryggerhøjskole og 3 fra KU, og begge institutioner optager studerende fra hele verden.  Mange af 
de studerende har i år været i brygmesterpraktik på bryggerier i Danmark, UK, Tyskland, USA og 
Norge. 

Det øgede antal studerende, specielt SBHs, har væsentligt forbedret SBHs økonomi, som i år har 
givet et lille overskud på 200.000 kr. 

Til brygmesteruddannelsen 2012/13 er i gennemsnit tilmeldt 27 studerende, heraf halvdelen fra 
SBH og halvdelen fra KU SCIENCE.   

Diplombryggeruddannelsen 

Den 6. Diplombryggerklasse 2012 – 2013 blev færdig 25. januar 2013. 

SBH har nu uddannet 91 Diplombryggere til Skandinaviske mikrobryggerier, heraf de 81 til 
Danmark.  Næste klasse planlægges i 2014, og der er allerede tilmeldte til denne klasse. 

 

Videnformidling 
 

I september hjalp SBH den svenske Bryggeriforening med programsammensætning og to indlæg 
til Nordisk Teknisk møde i Stockholm, hvor > 80 deltagere fra bryggerier og leverandører i hele 
Norden mødtes. 
 
Endeligt har SBH i september – sammen med Carlsberg Forskningscenter - været vært for den 
første større EBC – begivenhed i Danmark de sidste 20 år, ’’EBC Symposium’’ samt ’’EBC 
Brewing Science Group’’.  Begge begivenheder har opnået international omtale. 

 
Nordiske samarbejde (søsterforeninger):    
Det var bestyrelsens mål for 2012, at deltage mere aktivt i det nordiske samarbejde. 
 
Sveriges Bryggmästare Förening skulle afholde - 26th Nordic Meeting on Brewing Technology 12 - 
14 September 2012 in Stockholm -. Jeg deltog selv i dette møde, og kan kun sige, at det kom de 
godt fra. Der var mange foredragsholdere fra  Sverige og de øvrige nordiske lande, så efter 1½ 
dags møde kunne vi sige tak til den svenske forening og ”stafetten” kunne viderebringes til Finland 
om 4 år (2016). 
 
 
Aktiviteter i 2013: 
 
Bestyrelsen arbejder som nævnt på at få arrangeret en forårstur med ledsager til Nordjylland. Der  
vil i løbet af kort tid blive udsendt indbydelse til vore medlemmer  
 
Til efteråret september/oktober planlægger vi et møde hos Chr. Hansen i Avedøre.  
  
Vort julemøde afholdes fredag den 6. december.  
Vi har efterhånden prøvet stedet 13 gange så det må være fordi, at medlemmerne værdsætter 
stedet og ikke mindst maden. 
 
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, PW. Sesam. 
 
 
Der er modtaget 9 ansøgninger om medlemskab i foreningen pr. 21. marts 2013: 
 
Diplombrygger Antoni Aagaard Madsen, Thisted Bryghus A/S       Diplombrygger 2007-2008 
Diplombrygger Henrik Holm, Alfa Laval Copenhagen A/S       Diplombrygger 2012-2013 
Global Product Manager, Brewing Enzymes Anne Dorte Andersen       DuPont        
Diplombrygger Allan Palgaard,         Diplombrygger 2012-2013 
Diplombrygger Leif Kjøller, Birkerød Bryghus og Ølhandel                     Diplombrygger 2012-2013 
Diplombrygger Leif Pedersen, Husbryggerier Jacobsen       Diplombrygger 2012-2013  
Diplombrygger Mads Haahr Jørgensen, Nuuk Cafe        Diplombrygger 2012-2013       
Diplombrygger Jonas Lastien, Nuuk Cafe        Diplombrygger 2012-2013 
Diplombrygger Pia Winther Bargholz         Diplombrygger 2012-2013  
 
 
Disse medlemmer er blevet godkendt for optagelse af bestyrelsen før denne generalforsamling, og 
skal godkendes senere igen efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse. 
 
 
Bestyrelsen: 
 
Det har også i år været et travlt år for bestyrelsen. Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder 
samt 1 regnskabsmøde. 
 
Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi ved hvert møde prøver at samle hele 
bestyrelsen til vore møder i København. 
 
Under generalforsamlingens punkt 4. Valg af formanden. Formanden er på valg, og er villig til 
genvalg.   
 
Under punkt 5. valg af bestyrelsesmedlem er Anders Kokholm på valg efter 3 år i bestyrelsen. 
Anders Kokholm har været i bestyrelsen i 2 x 3 år og kan ikke genvælges. 
I stedet har vi forespurgt Allan Poulsen fra Ørbæk Bryggeri, som er villig til valg.   
 
Den interne revision Karen Mette Krieger Lassen er på valg og er villig til genvalg. 
Revisorsuppleanten er ikke på valg. 
 
 
 
Erik Juul Rasmussen 
Formand 

 

 


