Vrå den 19. april 2022

Bestyrelsens beretning:
Kære aktionær i Vrå Bryghus A/S
Det kan nok ikke overraske, at vores indtægter i bryghuset har været ret mangelfulde.
Jeg har slet ikke lyst til at sige corona, - det burde også være slut nu.
Bestyrelsen i Vrå Bryghus har til gengæld haft en flyvende start.
Vi har været nødt til at ændre / udskyde tidspunktet for Generalforsamlingen.
Vi havde desværre flere gange konstateret uautoriserede rettelser på Vrå Bryghus hjemmeside. Da der
overhovedet ikke var nogen, der havde kendskab til disse rettelser, valgte vi at lukke hjemmesiden helt.
Ændringerne på hjemmesiden medførte alvorlige konsekvenser for ”rettidig indkladelse til
Generalforsamlingen”, som dermed kunne risikere at blive erklæret ugyldig. Via advokatbistand blev vi rådet
til helt at annullere den hidtidige indkaldelse for herefter at lave en ny indkaldelse.
Tidspunktet blev derfor ændret til torsdag den 19. maj 2022
Vi undskylder de gener det må have medført.
Den 11. april 2022 modtog bestyrelsen en opsigelse fra Erik Balle.
De sidste par år havde Erik flere gange udtrykt ønske om en mindre arbejdsbyrde i forbindelse med
bryghuset. Erik ville gerne brygge øl og være fri for alle de administrative opgaver der fulgte med. Erik havde
samtidig foreslået en mulig kandidat, som han mente kunne passe ind i Vrå Bryghus idegrundlag.
Bestyrelsen har haf en god snak med Brygmester Kent Bastian Boalth, som har en lang og bred erfaring
inden for bryggeribranchen.
Kent forventer at være på bryghuset på fuld tid. Kent har en fast kundekreds, som han leverer øl til. Øllet
brygges på Vrå Bryghus, og som modydelse vil vi modtager et fast beløb som vil dække husleje og de faste
udgifter. Guleroden for os er, at vi også vil modtage en procentdel af omsætningen. Der betyder vi fra dag 1
kan begynde en afskrivning af vores gæld, som især grundet corona er steget det sidste par år.
På Bryghuset skaber det en længe ønsket mulighed for at holde åbent hver dag, og der vil desuden være
mulighed for aktionærerne om at deltage i ølbrygningen. De øvrige aktiviteter som Sea Shanty, Live
Streeming, Champions Leauge, Fællesspisning mv. som foregår, vil fortsætte som normalt og Kent vil sørge
for, at der er øl på hanerne. Kent vil desuden afholde ølsmagninger, og har ideer om at hjælpe folk i arbejde.
For at gøre dette muligt, er det nødvendigt med en mindre vedtægtsændring.
Hele bestyrelsen er enige om, at dette er en velkommen chance for dels at få nedbragt vores gæld, at få
foretaget nødvendige ændringer og få lavet et socialt arbejde.
Vi håber Generalforsamlingen støtter op om denne løsning.
Vi vil samtidig rette en stor tak til Erik, som har banet vejen for denne løsning.
Erik har i sin fritid udført et kæmpestort stykke arbejde, som ingen af ville binde an med.
Der skal ikke herske tvivl om, at Erik har været katalysatoren for, at vi har et Bryghus i Vrå.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Vrå Bryghus A/S

Jernbanegade 7-9, 9760 Vrå. CVR. nr.: 38204386. www.vråbryghus.dk

