Referat

af Generalforsamling

Bie's

Bryghus

LØrdag d. 23. februar
I

1.

ApS
2019 kl. 13.00

Haller Hobro

Idrætscenterets

Valg af dirigent

Bestyrelsen
Herefter

2.

i

foreslog

kunne

Kurt Vestergaard

dirigenten

præsenterer

dagsorden.

alle punkter

kunne

og årsberetning

a.

konstaterer

behandles

samt

Årsberetningen

Jesper

godkendelse

ved formand

Her var der konstateret

ikke være

urolig

forbedret

i 2018.

Formanden
2019 værdig

og modgang

i micro

bryggeri

i årets lØb, men forsamlingen
(2)konomien

er den stramme

styring

skulle

er sund og ydermere
af anpartshavernes

likviditet.

og format.

fuldgyldigt

af den nye hjemmeside,

Der kunne

vil fortsætte

blev det oplyst

museumsdelen
planer

konstateres

som han mener

en stor fremgang

for et lille bryghus,

er

i

konstaterede

at vi

Formanden.

var til stor glæde

for bryghuset

at planerne

for 2019 bla. indebar

Udstyret

i bryghuset

en opgradering

vedligeholdes,

fustagevasker

under

af

men der foreligger
observation,

da den

en gang i mellem.

herefter

fra restauranten,
for klargØring

Flere blev takket

Bryghus

som betyder

i2019.

om st(brre indk(2)b. Dog er vores

valgte

af Bryggeriforeningen,

og med Randers

i Bie's gaard.

har det med at drille
Formanden

medlem

Ikke dårligt

med Bryggeren

og dette

Mikkelsen

et par konkurser

for dette

sunde

os med de store.

Herefter

Henrik

hvorfor

Mikkelsen.

om fremgang

sig over opdateringen

er blevet

Samarbejdet

ingen

til vedtægtsændringer,

på hjemmesiden.

Bie's Bryghus
mænger

Jesper

skete for Bie's Bryghus.

Baggrunden

i udseende

beslgende

2018,

for at dette

glædede

og

af årsrapporten

lagde ud med at fortælle

og den særdeles

forslag

indvarslet

med revisionspåtegning

branchen.

midler

indkomne

rettidigt

ved alm. Stemmeflerhed.

blev fremlagt

Mikkelsen

uden modkandidater.

generalforsamlingen

Der var ingen

af årsrapport

Fremlæggelse

der blev valgt

at hylde

de gode ambassadØrer

og samarbejdspartnere.

Kjeld fra Tastyland,

J(3rgen, vores

af det nye kØretØj,

Ford A ån. Bifald

og formanden

takkede

selv for ordet.

sekretær

samt senior

til alle fra forsamlingen.

i

b.

Direktlr

Henning

Amdi

Pedersen

Årsregnskabet blev sædvanen
konstateres

Dirigenten

overskud

oplyste

Årsrapporten

3.

Beslutning

4.

blev godkendt

om anvendelse

Bestyrelsens

forslag

Valg af medlemmer

På valg.:

forsamlingen

Henning

uden

Dette

2018.

minutiØst

uregelmæssighederi

på Kr. 15.525.-.

herefter

årsrapporten

tro, gennemgået

at der ikke var stØrre

tilfredsstillende

fremlagde

af HP, og det kunne

posterne,

blev modtaget

og at der var et
positivt.

at kun årsrapporten

kræver

godkendelse.

kommentarer.

af overskud

i henhold

om at årets overskud

til den godkendte

overgår

til reserverne

årsrapport.

blev godkendt.

til bestyrelsen.

Amdi

Pedersen,

Kim Thinggaard,

Anders

Winther.

Alle (»nskede genvalg.
Der var ingen

modkandidater.

Alle valgt uden

5.

bemærkninger.

Valg af suppleanter.

Bestyrelsens

forslag

Ricco Guldager
Torben

Valgt

6.

uden

suppleant

- 2. suppleant

modkandidater.

bemærkninger.

Valg af Revisor.

Bestyrelsen

7.

Christensen-1.

Frandsen

Der var ingen

til kandidater.

foreslog

Indkomne

forslag.

Dirigenten

kunne

genvalg

oplyse

af Beierholm,

Hobro.

at der ikke var indgået

Genvalgt

forslag

uden

bemærkninger.

til generalforsamIingen.

8.

Eventuelt.

Dirigenten

orienterede

der (»nskede

Jesper

ordet.

Mikkelsen

Restaurant

om et par punkter

Da der ikke var andre

fortalte

herefter

om anpartshaver

af patentflaske

ordet.

fordelsprogrammet

fra

på Onsdage.

Marts/april

kan du fylde patentflaske

Dirigenten

spurgte

kunne

dirigenten

generalforsamlingen

å

herefter

:

2 retter

gratis

Gode tilbud

Dirigent

fik Formanden

sig om der var andre

på din fØdselsdag

Hver 6. optankning

Hobro.

indlæg,

og forhØrte

Bie's Bryghus.

Spis gratis

Herefter

fra bestyrelsen,

kr. 169.for kr. 100.-

om der nuvar

takke

forsamlingen

nogen

der ginskede

ordet.

for god ro og orden,

Det var der ikke.

og konstatere

for afsluttet.

ruar2019

Hobro,

Referent

den 23. februar

2019

