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Medlemmer: 
 
Foreningen har pr. 31. december 2015 i alt 197 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 7 
medlemmer i forhold til 31. december 2014. 
 

Antal medlemmer 1.01.2015     205 
Tilgang  +      7  
Udmeldte -     13      
Døde -       2 
Antal medlemmer 31.12.2015     197 

 
 
Pr. 1. april blev 7 medlemmer optaget i foreningen: 
Driftschef Jacob Gram Alsing,              Mikkeller ApS. 
Direktør Mikkel Borg Bjergsø,              Mikkeller ApS. 
Brygmester Andreas Jakob Wedel Falkenberg,      Bryggeriet Skands A/S,  Diploma Master Brewer   
Proces Operatør – Compound Kennet Egelund Hansen,   A/S Ejnar Willumsen,   Brygmester 2014 
Product Manager Søren Juul Jensen,             Union Engineering,      Brygmester 2014             
Beer/Beverage Automationsingeniør Søren Strøm,            Alectia A/S  
Junior Konsulent Helena Sørensen,                                    Alectia A/S  Brygmester 2013                     
 
 
13 medlemmer som har udmeldt sig af foreningen: 
Engineer Automation Anders Kock Kalstad  
Brygmester Henrik Aggerbeck  
Senior Vice President Torsten Steenholt Christensen 
Direktør Jette Wigang Knudsen 
Kunstmaler Jesper Torben Schytt 
Research Manager Hanna Elina TalvoOja 
Technical Director Kristian Normark Dahl 
Diplombrygger Søren Grønberg 
Diplombrygger J. Ditlev Jørgensen 
Brygger/ejer Jørgen Fogh Rasmussen 
Bryggeri/produktions leder Thomas Høybye Wulff 
Diplombrygger Mads Haahr Jørgensen 
Diplombrygger Pia Winther Bargholtz 
 
 
2 medlem er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: 
Den 7. november 2015 afgik pensioneret Civilingeniør Poul Dirch Gjertsen ved døden i en alder af 
91 år.  Poul Dirch Gjertsen blev pensioneret fra Carlsberg i Valby.   
Den 5. februar 2016 afgik pensioneret Brygmester Per Bistrup ved døden i en alder af 91 år. 
Per Bistrup blev pensioneret fra Carlsberg i Valby.  
 
Vi vil mindes disse medlemmer - jeg vil bede forsamlingen om at rejse sig – og udtale:  
 
Ære være deres minde! 
 
Tak. 
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Møder: 
 
Årets første møde var den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 30. marts på Ørbæk 
Bryggeri. Efter generalforsamlingen var der middag på Teglværksskoven i Nyborg. Der deltog 10 
medlemmer.  
Fra dagsordenen var bestyrelsesmedlem Thomas Søndergaard på valg og kunne ikke genvælges. 
Bestyrelsen foreslog i stedet Axel G. Kristiansen som nyt bestyrelsesmedlem, som er villig til valg. 
Revisorsuppleant Axel G. Kristiansen er på valg. Da Axel G. Kristiansen blev valgt til bestyrelsen 
foreslog bestyrelsen Michael Knoth som revisorsuppleant, og han vil villig til valg.  
 
Næste arrangement var efterårstur m/ledsager til Sydsjælland. Første stop var Danish Malting 
Group i Ørslev hvor Lars Studsgaard tog imod os. Vi fik en god rundvisning på stedet. Efter dette 
besøg gik turen til Skælskør og Harboes Bryggeri A/S, hvor vi også fik en god introduktion til 
bryggeriet og dets historie. Vi tog videre til Sørup Herregaard for at indtage middag samt overnatte. 
Næste morgen kørte vi videre til Royal Unibrew A/S hvor Jens-Erik Klemmensen tog imod os og 
viste os rundt på bryggeriet. Der deltog 19 deltager i dette arrangement.   
 
Årets sidste møde blev igen vort traditionelle julemøde, som fandt sted den 4. december, og 
startede i lokalerne på Gamle Carlsberg Vej. Mødet startede med et indlæg af Gitte Gross fra Den 
Skandinaviske Bryggerhøjskole. Emnet var et indblik i, hvilke uddannelser og aktiviteter skolen 
tilbyder i dag og hvilke planer Gitte har for skolen. 
Derefter kørte vi i bus ind til IDA, hvor der var den traditionelle julebuffet, som alle deltagerne er 
meget glade for. Der deltog 75 medlemmer i dette arrangement. 
 
 
Studierejselegater: 
 
Der blev i året uddelt 2. studierejselegater på i alt DKK 36.275. 
 I 2016 er der igen mulighed for at ansøge om studierejse-legater. Ansøgninger skal være os i 
hænde senest den 15.maj 2016. 
 
  
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 i 
2014, og bestyrelsen er tilfreds med resultatet, men man skal være opmærksom på, at der er tale 
om stigninger i værdifastsættelsen for vore værdipapirer. 
 
Som forventet gav Foreningen inklusive bladet og Brygmesterkorpset et underskud, som blev på 
DKK 64.835, hvilket er DKK 34.270 ringere end i 2014. 
Gage til administrationen er nu hovedsageligt lagt på foreningen, dog på samme niveau som i 
2014 og for at foreningen bære den tungeste byrde.    
   
Bladet har med udgivelse af 5 blade givet et overskud på DKK 37.664. 
Bestyrelsen havde forventet et resultat på DKK 75.000 men omlægningen til et nyt annoncebureau 
i 2013 har endnu ikke bragt de ønskede resultater, og der er afholdt et møde med Tuen media og 
annoncebureauet Rosendal desangående.  
 
Brygmesterkorpset hviler i sig selv med et lille underskud på DKK 1.853  .Der har været bud efter 
korpset 19 gange i året. 
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I Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden er der et overskud på DKK 209.333 efter uddeling. 
Resultatet er DKK 84.807 bedre end 2014, og formuen er nu tilbage på niveauet før finanskrisen. 
 
De to legater Bryggeriforeningens Legat og  Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat har også et 
overskud. 
 
Jeg fortalte i min beretning for 2013, at vi havde en sag med Civilstyrelsen som udbad sig 
oplysninger om de to legater. Vi fandt en løsning som Civilstyrelsen kunne acceptere mht.  fri og 
bunden kapital, men i 2015 kom Civilstyrelsen tilbage og var nu af den opfattelse at 
Bryggeriforeningens Legat var en fond med en lille kapital og burde nedlægges eller 
sammenlægges med noget andet. Bestyrelsen har besluttet  at nedlægge Bryggeriforeningens 
Legat inden for 3 år regnet fra 31.  december 2015 
 
Med hensyn til Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat er den frie kapital stadig for stor iflg. 
Civilstyrelsen. Dette er af bestyrelsen blev tilrettet således. Der er overført DKK 110.000 fra den fri 
kapital til den bundne kapital inden 31. december 2015, så nu skulle alt være på plads. 
 
Der er en samlet egenkapital for Foreningen og Hjælpefonden på t.kr. 11.335 pr. 31. december 
2015 mod t. kr. 10.635 i 2014.   
 
 
Scandinavian Brewers’ Review: 
 
Efter omlægningen af bladet er dette det 12. årsregnskab. Der udkom 5 blade i 2015, og vi må 
allerede på nuværende tidspunkt meddele, at der i 2016 kun vil blive udgivet 4 blade.  
Vores annoncebureauet har ikke ved det første blad fået de faste kunder til at købe en annonce 
plads. Vi har også været nødsaget til at finde en anden økonomisk ordning for at Tuen Media kan 
få det til at hænge sammen. Første blad, som skulle have været på ”gaden” nu er først blevet sat i 
produktion. Vi håber stadig at året 2016 vil give sorte tal på bundlinjen.  
 
                      
Brygmesterkorpset 
 
Vi har nu haft aktiviteten ”Book en Brygmester” i godt 5 år, og der har været afholdt over 100 
arrangementer hvor vore brygmestre i brygmesterkorpset har beriget over 4.000 tilhørere med 
foredrag om dansk øl og øl smagning. 
 
I året har vi haft 19 arrangementer fordelt ved 4 på Fyn – 9 på Sjælland/København og 6 i Jylland. 
Der er 8 brygmestre tilknyttet brygmesterkorpset og de 6 har været i aktion i det forgangne år. 
 
Vi har stadig stor velvilje fra bryggerierne med at levere øl til os – der er pt. 20 bryggerier tilsluttet 
korpset. 
 
Sidste år satte vi priserne op uden at miste arrangementer, og resultatet er som nævnt plus/minus 
nul 
 
For et par uger siden har vi afholdt et evalueringsmøde mellem de brygmestre, der er tilknyttet 
korpset, og bestyrelsen hvor konceptet og fremtiden er drøftet og der er enighed om at fortsætte 
med nogle få ændringer. 
 
Der er på nuværende tidspunkt aftalt 7 arrangementer for 2016, heraf er de 4 første afholdt. 
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Hjælpefonden: 
 
Som tidligere meddelt er Hjælpefonden at betragte som en forening. En af formålsparagrafferne er 
stadig at udbetale understøttelse til enker. For året har vi udbetalt understøttelse til 1 enke på i alt 
kr. 30.000.      
 
 
Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS:   
 
 
 
I juni 2015 tiltrådte Gitte Gross som leder af skolen, og erstattede dermed Bernt Skov Jensen der 
havde fungeret som midlertidig direktør for skolen efter at Axel G. Kristiansen fratrådte. Gitte er 
uddannet bromatolog, med efteruddannelse indenfor ledelse og kommunikation. Hun kommer fra 
en stilling som leder af Ernæringsafdelingen på DTU Fødevareinstituttet, har tidligere opbygget og 
ledet Viffos – ”Videncenter for fødevarer og sundhed”, samt arbejdet som fødevarepolitisk 
konsulent i Forbrugerrådet og FOA.  
 
Året 2015 kommer desværre ud med et stort underskud grundet få elever og manglende 
omsætning. En stor go vigtig opgave har derfor været at udforme og få vedtaget en ny strategi for 
skolen. Den hviler på to ben: at gøre skolen mere synlig og nutidig, bl.a. gennem forbedret 
hjemmeside og nye kommunikationskanaler. Og at øge omsætningen ved at fokusere på nye 
målgrupper og kursus udbud. Et element er udbud af uddannelsen ”certified brewmaster” i 2016.  
 
Af andre ting vi arbejder på er at forny skolens lærerkorps, et pilotanlæg på KU, betalt praktikforløb 
for de brygmesterstuderende samt nye kursuslokaler med minibrygfaciliteter.  
 
 
Aktiviteter i 2016:   
 
Vi arbejder nu på at få en forårstur til London på plads. Til jeres kalender er det fra den 9. juni – 12. 
juni. Pt. er der indlagt 2 bryggeribesøg og rundtur i London. Når alt er på plads vil vi sende en 
indbydelse til jer, og vi skal have retursvar om deltagelse senest 12. maj. På denne dato er turen 
bindende for deltagelse. 
 
Vi vil også arbejde på temamøder på virksomheder, som kun er for medlemmer af foreningen.  
  
Vort julemøde afholdes fredag den 2. december. Stedet kender vi ikke på nuværende tidspunkt.  Vi 
har efterhånden været hos IDA 16 gange på 17 år og vore medlemmer har værdsat stedet og ikke 
mindst maden.  
IDA har fra dette år et nyt koncept, hvor der skal betales for underholdning med danske kunstnere. 
Dette er bestyrelsen ikke indstillet på at betale. Prisen pr. person vil løbe op i ca. kr. 1.400 pr. 
kuvert. Vi vil prøve at finde et sted, hvor vi måske også kan vende tilbage i en årrække fremover. 
 
Når vi ved mere, vender vi tilbage enten ved indbydelse, eller du kan se nærmere på vor 
hjemmeside. 
 
Adgang til vor hjemmeside er: Brugernavn: dbf – Password: Dansk2014 
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Der er modtaget 8 ansøgninger om medlemskab i foreningen pr. 16. marts 2016:  
 
Process Manager (projektleder) Jacob Bille Carlsen, Harboes Bryggeri A/S. 
Bryggeriansvarlig Daniel Bjørk Christensen, Hareskovens Bryggeri Skovlyst. Brygmester 2015 
Global Account Manager Steen Fürstnow, Alectia A/S   (tidligere medlem)      Brygmester 1997  
Rektor Gitte Gross, Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. 
Produktionschef Jakob Hørslev Hansen, Nørrebro Bryghus        Brygmester 2013 
Universitets koordinator og underviser Nikolaj Hansen, Bryggerhøjskolen       Brygmester 2014   
Direktør Anders Busse Rasmussen, Indslev Bryggeri. 
Afdelingsleder Jesper Noes, Alectia A/S 
     
Disse medlemmer er blevet godkendt for optagelse af bestyrelsen før denne generalforsamling, og 
skal godkendes senere igen efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse. 
 
På foreningens hjemmeside under kalender kan du se de mødedatoer, som bestyrelsen 
fastlægger. Vi fremsender indbydelser til møder og arrangementer ud via e-mail, da dette sparer 
foreningen for portoudgifter og så er det også hurtigere fremme. De af vore medlemmer, som ikke 
har en e-mail adresse, vil fortsat modtage vore indbydelser med posten (B post). På vor 
hjemmeside kan medlemmerne også afhente vore regnskaber for 2015 og læse formandens 
beretning   
 
 
Bestyrelsen: 
 
Der er i året afholdt  4 bestyrelsesmøder samt 1 regnskabsmøde. Vi kan til tider have svært ved at 
finde datoer, hvor hele bestyrelsen kan være tilstede, og derfor foregår en del pr. e-mail.   
 
Under punkt 4. Formanden er på valg og er villig til genvalg. 
 
Under punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlem er Morten V. Lundbak er på valg og kan ikke 
genvælges. Her skal også bringes en tak til Morten for hans indsats gennem 6 år i bestyrelsen, og 
det sidste år som kasserer. Bestyrelsen foreslår i stedet Birgitte Funch Jensen fra Carlsberg A/S. . 
Allan Poulsen er på valg og er villig til genvalg. 
 
Under punkt 6.  Revisor: Karen Mette Krieger Larsen er på valg og er villig til genvalg.   
 
 
 
Erik J. Rasmussen 
Formand 
 
 
 


