Vrå den 19. april 2022

Kære aktionær i Vrå Bryghus A/S
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vrå Bryghus A/S.
Generalforsamlingen afholdes på Vrå Bryghus
(nye dato) torsdag den 19. maj kl. 19:00
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af Dirigent
Bestyrelsens Beretning
Fremlæggelse og Godkendelse af den reviderede Årsrapport
Disponering af Årets Resultat
Valg af medlemmer til Bestyrelsen
På valg er Ole Mønsted
Genvalg accepteres
Michael Henriksen
Genvalg accepteres
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Forslag: Axel Kellermann
7. Valg af interne revisorer
På valg er Hans Peter Johansen Genvalg accepteres
På valg er Lars Silkjær
Genvalg accepteres
8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
Vedtægtens § 3 foreslås ændret til følgende, idet ændringer er markeret
med rød skrift:
Selskabet Vrå Bryghus A/S skal enten drives som en socialøkonomisk
virksomhed eller udlejes til tredjemand. Ved selskabets egen drift er
formålet at udvikle arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker, der
står uden for arbejdsmarkedet. Bryghuset skal drives i et samarbejde
mellem frivillige, ansatte på ordinære vilkår og ansatte på særlige vilkår.
Gennem aktiviteterne i bryggeri, butik, café, restaurant, udlejningslokaler
og de dermed forbundne opgaver, skal der udvikles nye varige
arbejdspladser. Ved udlejning til tredjemand gælder disse krav ikke
overfor tredjemand. Hvis selskabet opnår et økonomisk overskud ved
udlejningen, skal dette overskud efter bestyrelsens bestemmelse enten
anvendes til brug for geninvestering i selskabet eller til sociale formål.
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er Vrå Bryghus vært ved et mindre traktement.
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Praktiske bemærkninger vedrørende deltagelse i generalforsamlingen:
Emner som en aktionær ønsker behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes
skriftligt overfor bestyrelsen mindst 3 uger før generalforsamlingen skal afholdes, jævnfør
§ 5 stk. 5.
Jævnfør § 5 stk. 6, skal enhver aktionær der ønsker at deltage i generalforsamlingen
meddele bestyrelsen sin deltagelse mindst 7 dage før afholdelsen.
Der kan kun udøves stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Deltagelse til generalforsamlingen meddeles til undertegnede på mail
Monsted.Mail@GMail.com eller på telefon 51 16 98 25.
Ole Mønsted
Bestyrelsesformand
Vrå Bryghus A/S
Denne indkaldelse sendt til alle aktionærer via e-mail til den mailadresse der er noteret i aktiebogen, samt
offentliggjort på Vrå Bryghus Hjemmeside og Facebookside den 18-04-2022.
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