
 

 

 

 Kære TAWØL medlem,  
Slutningen af 2016 nærmer sig, og det er tid til at betale kontingent for 2017!  

Kontingentet vil uændret være 200 kroner for almindelige TAWØL medlemmer,  

og 500 kroner for håndbryggermedlemmer af Ans Bryghus. Pengene opkræves i en særskilt mail!  

 

2016 blev året, hvor vi i TAWØL fik en ny og moderne hjemmeside, som er i stand til at guide alle jer medlemmer 

igennem tilmelding til – og oplysning om - de mange arrangementer, vi atter i år har haft på programmet. Efter en periode, 

hvor vores gamle hjemmeside har været meget inaktiv, skal man selvfølgelig lige igen vænne sig til oplysninger om 

arrangementer skal findes her, bl.a under vores kalender fanen. En mindre gennemgang af hjemmesiden og dens 

muligheder giver vi på årsmødet. 

Vores aktivitet niveau har i år været på et meget fint niveau, og vi har efter et par ærgerlige aflysninger af bl.a vores stort 

opsatte Gourmeaften, valgt at gennemføre de arrangementer, der har været, også selvom tilslutningen i visse tilfælde ikke 

har været imponerende!  

Dog valgte vi sidst på året aktivt at minde jer om at, der var mulighed for tilmelde sig et arrangement, idet vi rundsendte en 

påmindelse til alle medlemmer, hvilket ser ud til at være en god idé, da tilmeldingen til f.eks juleøl smagningen, herved 

steg med over 200%. Den praksis, sammenholdt med at medlemmerne vender sig til at bruge hjemmesiden, skulle meget 

gerne i 2017 give os en noget større tilslutning til vores arrangementer. 

Tiltag såsom tilbud om buskørsel og deslige, ser til gengæld ikke ud til at have haft nogen nævneværdig positiv effekt på 

tilslutningen f.eks til vores whisky arrangementer. 

I 2017 flytter Whisky benet i øvrigt diverse smagninger fra formand Palles bopæl, og tilbage til Kaj’s lokaler i Ans, i håb, 

at det vil trække flere tilhørere til whisky arrangementerne. 

 Vores medlemstal er i øvrigt fortsat stabilt, og vi tæller i skrevne stund 216? medlemmer – heraf 59 håndbryggere, så 

vi kan fortsat bryste af at være Danmark største øl -og whisky laug 2017.  

2017 bliver i øvrigt sidste år med mig som oldermand, i det jeg i løbet af året forventer at åbne Thorning Bryghus, hvilket 

kommer til at fylde en del for mig rent tidsmæssigt. Ligeledes ønsker også viceoldermand og formand for øl-udvalget – 

Keld Lauge Jensen – efter hele 12 år  i TAWØLs bestyrelse, at aftræde ved årsmødet 2018.  Bestyrelsen vil derfor gerne 

allerede i løbet af 2017 have nogle kandidater til disse to poster, således at vi uden at ryste på hånden kan fortsætte 

TAWØLs gode og nyttige arbejde, for oplysning og udbredelse af  kendskabet til godt øl og whisky.  

Lad os kort gennemgå de mange gode arrangementer vi har afholdt i året der gik: 

Årsmødet i januar blev igen en succes. 118 medlemmer mødte op til den traditionelle menu på Ans Kro. Ceremonimester 

jens Jørn Besser styrede med sikker hånd slagets gang. Der var også – traditionen tro – genvalg til de 

bestyrelsesmedlemmer der ønskede det, og som nyvalgt var der Henrik Solberg (formand for festudvalget) og Bjarne 

”Ostemester” Andersen som suppleant. 

Som Årets Tawøl’er i 2015 blev Jens Jørn Besser valgt, Brygmester Peter Schröder – som vi kender fra Viborg Bryghus og 

Stauning Whisky stod for smagning af et par Humleland-øl og et par Stauning whiskys. 

 I marts havde vi Allan Jonassen  til at præsentere nogle af hans mange special-øl fra hylderne i Meny i Bjerringbro. Vi var 

omkring 45 deltagere, vi kom godt omkring i smagspanelet, og den flotte ølkurv som Allan havde sponseret blev vundet af 

Verner Engell. Hvis du handler special-øl i Meny i Bjerringbro er der rabat hvis du er i stand til at vise et gyldigt 

medlemskort fra TAWØL. 
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21. april bød på whiskysmagning for begyndere – et fint arrangement! 

I september afholdtes det traditionsrige arrangement – årets malt – atter et fint arrangement fra whisky-benet! 

Årets håndbrygger blev i år ostemester Bjarne – da han den 23.september præsterede et fænomenalt opbud af gode øl 

akkompagneret af diverse oste!  

I oktober havde vi inviteret til ”sjat-fest”. Da Gourmet-arrangementet tidligere på året (den 20.maj) desværre måtte aflyses, 

havde vi en god ”sjat”  indkøbte øl i overskud, og de blev så smagt denne efterårsaften i oktober. 

 I november lykkedes det at samle omkring 30 deltagere til den traditionelle jule-øl smagning. Vel præsenteret af Henrik 

Oldermand kom vi igennem 10 af årets mange julebryg. En uformel afstemning kårede Furs Christmas Ale til den bedste, 

tæt fulgt af GB’s Belgiske Jul. Endnu et hyggeligt arrangement. 

 
 

 

TAWØL årsmøde 2017 – på Ans Kro! 
Det kommende TAWØL årsmøde holdes atter på Ans Kro med bespisning traditionale! 

Der serveres godt øl og der smages på god whisky. 

Ud over generalforsamlingen, der helst skal gennemføres på under 30 minutter, 

kommer der naturligvis også en spændende foredragsholder -  i år Kenneth Larsen fra ”Humlepraxis” i Nørre Snede, 

der serverer to gode øl fra egen produktion akkompagneret af levende musik, idet Kenneth Larsen også er klarinettist i 

Odense Symfoniorkester – Derudover vil der i år blive kredset særligt om vore medlemmer idet Kragelund Bryghus 

leverer øllet til årsmødet i form af deres fremragende Saison øl – på fad . 

Bindende tilmelding kan foretages via kalenderen på www.tawoel.dk  

-eller mail til keld@tawoel.dk 

 

NB: ABSOLUT SENESTE TILMELDINGSMULIGHED ER SØNDAG DEN 15. JANUAR.  
Deltagerprisen: 200,- kroner pr. næse! 

Årsmødet er kun for medlemmer af TAWØL, der har betalt deres kontingent for 2017. Der kan naturligvis betales 

kontingent ved indgangen til årsmødet, men det letter administrationen hvis kontingentet betales forinden.  

Nye medlemmer er også velkomne, forudsat de er tilmeldt årsmødet senest den 15. januar og betaler kontingent samt 

deltagergebyr ved indgangen. 

Valg af bestyrelsen.  
Som en del af generalforsamlingen under årsmødet, vil der traditionen tro være valg af TAWØL’s bestyrelse.  

I år er hele bestyrelsen villige til genvalg:.  

 

Derfor tegner følgende forslag til bestyrelsen sig: 

 
Nuværende/forslået kommende bestyrelse:  
Oldermand: Henrik Andersen – forslået genvalg  
Viceoldermand / Formand for øl udvalget: Keld Lauge Jensen – forslået genvalg  

Finansforvalter: Per Dalgaard – forslået  genvalg 

Formand for whiskyudvalget: Palle Hansen – forslået  genvalg 
Formand for Ans Bryghus: Asbjørn Schurmann – forslået genvalg 

Formand for festudvalget: Henrik Solberg – forslået  genvalg 

Alment bestyrelsesmedlem: Janus Winther – forslået genvalg  
Lagerforvalter (samt 1.suppleant til bestyrelsen): Keld Krarup – forslået  genvalg 

 

Nuværende/forslået kommende reservetrup:  
1. suppleant til bestyrelsen: Keld Krarup – forslået genvalg  

2. suppleant til bestyrelsen: Bjarne Andersen – forslået genvalg 
2. Revisor: Anders Stokholm - foreslået genvalg  

Revisorsuppleant: Anders Laursen – foreslået genvalg 
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fre 

 

Fredag den 20.januar 

fre 
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20. JANUAR TAWØL ÅRSMØDE 2017 

17.MARTS ØLSMAGNING VED CLAUS CHRISTENSEN - MUNKEBO MIKROBRYG 

21.APRIL WHISKY VIDENS-SMAGNING  

25.MAJ PUB-CRAWL 

DATO? TOUR DE TAWØL? 

2. SEPTEMBER TANGE SØ FOLK FESTIVAL OG SOMMERFEST! 

29.SEPTEMBER ÅRETS HÅNDBRYGGER 

7.OKTOBER GOURMET 

3.NOVEMBER ÅRETS MALT 

17.NOVEMBER JULEBRYGSMAGNING 

19.JANUAR 2018 ÅRSMØDE 2018 

 

De bedste  laugshilsner fra 

 

Henrik Andersen, Keld Lauge Jensen, Palle Hansen,  Per Dalgaard, Keld Krarup,  Henrik Solberg, Janus Winther & 

Asbjørn Schurmann. 

 

AKTIVITETSKALENDER I TAWØL 2017 


