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Referat - Generalforsamling – 20. Marts 2010 

Bie´s Bryghus ApS (CVR-nr.: 30497260) 

1. Valg af dirigent 
Torben Ladefoged valgtes. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidig indvarslet og introducerede dagsorden.  

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning 
samt godkendelse af årsrapporten. 
a. Årsberetning blev fremlagt ved formand H.J. Bæch 
b. Kurt Vestergaard orienterede om status vedr. byggeri / ombygning 
c. Viggo Axelsen fremlagde årsrapport og orienterede om den samlede 

finansieringsplan. 
 
På spørgsmål fra salen blev oplyst at det fremtidige skænkested forventes at få 
plads til ca. 60 spisende gæster. Ligeledes på spørgsmål fra salen blev oplyst, at 
den gamle skorsten bevares i det fremtidige bryggerilokale efter krav fra 
fredningsmyndighederne. 
 
Dirigenten oplyste at kun årsrapporten kræver godkendelse.  

Årsrapporten blev godkendt af forsamlingen uden indvendinger. 

3. Beslutning om anvendelse af overskud. 
Bestyrelsens forslag om henlæggelse af årets overskud som reserve blev godkendt 
af forsamlingen. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Der var ingen modkandidater til de af Bestyrelsen stillede forslag. Valgt blev 
således: 

• Flemming Bie (genvalg) 
• Flemming Christensen (genvalg) 
• Kurt Vestergaard (genvalg) 
• Viggo Axelsen (genvalg) 
 

 
5. Valg suppleanter 

Der var ingen modkandidater til de af Bestyrelsen stillede forslag. Valgt blev: 

• Morten Thorsgaard – som 1. suppleant (genvalg) 
• Jens Rasmussen – som 2. suppleant (genvalg) 
 

6. Valg af revisor. 
På bestyrelsens forslag var der genvalg af Beierholm, Hobro. 
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7. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag til behandling. 
 

8. Eventuelt 
Viggo Axelsen orienterede om den forestående kapitaludvidelse gennem salg af nye 
anparter. Bestyrelsen er ved h.h.v. den ordinære og ekstraordinære 
generalforsamling i 2009 givet bemyndigelse til at gennemføre denne udvidelse. 
Med præsentationen fulgte en opfordring til at medvirke til at skabe interesse for 
anparterne.  

Støtteforeningen v/ Keld Sørensen orienterede om sit arbejde og opfordrede alle til 
at støtte foreningens arbejde gennem indmeldelse og deltagelse i støtteforeningens 
generalforsamling d. 19 april 2010 på Theaterrestauranten. 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og konstaterede at 
generalforsamlingen var afsluttet. 
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