
Kære anpartshavere i Viborg Bryghus – skål! 

Jeg skal igen i år gøre mit til, at formandens beretning ikke stjæler alt for meget af den tid, som vi gerne 

skulle bruge på at hygge os, men som det omdelte regnskab klart illustrerer, er der dog væsentlige emner, 

som kræver lidt opmærksomhed. 

Jeg er glad for at se, at der er dukket så mange op efter lange perioder med nedlukninger og restriktioner. 

Det sagde jeg også sidste år og havde der en forventning om, at vores liv med Corona, var ved at være slut. 

Det skulle desværre vise sig ingenlunde at være tilfældet. 

Jeg kan derfor konstatere, at det netop udarbejdede regnskab også bærer tydeligt præg af Corona, selvom 

det allerede nu, hvor alting igen begynder at nærme sig normalen (heldigvis) hurtigt er gledet i baggrunden 

igen. 

Jeg vil her gerne knytte nogle ekstra kommentarer til tallene, men inden det: Skål igen. 

På den positive side kan jeg fortælle, at vi på trods af diverse nedlukninger igen har præsteret at øge vores 

omsætning med ca. 15 % til over 7 mio. Det er sket ved stort aktivitetsniveau for ansatte og frivillige, som 

har knoklet hårdt og fanget de muligheder, der har været.  

Igen vidner det om noget meget vigtigt: Viborg Bryghus laver godt øl som rigtig mange efterspørger – både i 

Viborg og omegn, men faktisk også længere ude i fædrelandet. 

Kigger vi længere ned i regnskabet, kan det noteres, at lønomkostninger er reduceret med 11 %, som 

skyldes, at selskabet har været uden direktør i en periode. Ellers er vores omkostninger på en række 

punkter desværre er vokset mere end omsætningsfremgangen kunne bære. Det gælder især de direkte 

produktionsomkostninger, som er vokset med 25 % (ca. 3,1 mio. til 4,2 mio.), salgs omkostninger med 27 %, 

samt lokaleomkostninger og administrationsomkostninger med 37 %. 

Jeg har prøvet at dykke ned i tallene bag for at blive klogere på årsagerne: 

 Omsætningen er vækstet flot de sidste 2 år - MEN 

 Da stort set alt vores øl er blevet brygget i Thisted, er omkostningen pr. liter øl høj 

 Da vi skal bestille relativt store mængder øl pr. bryg (fra Thisted) lang tid før det skal sælges, har det 

været nødvendigt at ”sigte” efter, hvornår vi troede på at landet lukkede op igen efter Corona, for 

at være klar, når denne glædens dag oprandt. I vores tidligere budgetter sigtede vi efter en god 

sommer/eftersommer med mange aktiviteter. Det skulle desværre vise sig at blive helt anderledes. 

 Sommeraktiviteter med eget salg til koncerter, festivaler, hygge på byens torve mv. udeblev som 

bekendt i stor grad med en lang række aflysninger. Det rammer os hårdt på bundlinjen, når ikke vi 

kan sende vores gode frivillige ud i egen ølvogn og skænke det gode øl, for det er her, at salgs 

omkostningerne er lave og indtjeningen derfor høj. 

 Psykologien efter Corona viste sig også ved, at folk ikke, som forventet, spurtede ud for at samles til 

musik eller på barer så snart det blev muligt. Folk udviste i stedet meget stor forsigtighed og det er 

vel først nu, vi ser bylivet folde sig rigtigt ud igen. 

 Resultatet har derfor været, at vi flere gange har stået med for meget øl, som vi kun kunne sælge 

ved at iværksætte ekstra (og dyrere) salgsaktiviteter og reducere vores pris. Og det er vel at mærke 



en pris, hvor en købmand, specialbutik eller tilsvarende også, skal kunne tjene noget i modsætning 

til det nævnte eget salg. 

Er det så bare Corona’s skyld dette hele, eller kunne det være håndteret anderledes?  

Det er min overbevisning, at Corona er en væsentlig del af forklaringen på det dårlige resultat og da vi ikke 

har været i besiddelse af den rigtige krystalkugle, må vi også acceptere, at vores timing i forhold til åbning 

af landet med deraf følgende eget salg – har været forkert.  

Men når det er sagt, har det også efterfølgende vist sig, at der er indkøbt øl med meget stor optimisme og 

der er indgået salgsaftaler, som aldrig kan blive til gunst for bryghuset. Vi har simpelthen solgt øl med alt 

for lav fortjeneste. 

Der er i øjeblikket en proces i gang for at rydde op i vores aftaler. 

De rigtige tal og deraf følgende analyse er først fremkommet med den nye direktør Per Fiskers virke. Ham 

vender jeg tilbage til. 

Uanset årsag – så giver 2021 samlet set et nedslående resultat på minus 1,3 mio. Og jeg må konstatere, at 

jeg har svært ved at finde det rigtige ord, at sætte på. ”Skuffende” dækker det ikke!  

Og det ses også af selskabets egenkapital. 

For så lige at runde denne del af – med noget meget POSITIVT: 

I løbet af 2021 blev solgt 814 nye anparter i Viborg Bryghus! Dette vidner også om den fantastiske lokale 

opbakning der er til vores bryghus, og at vi alle er enige om at Viborg SKAL have sit eget lokale bryghus! 

De mange nye solgte anparter er dog endnu ikke registreret på selskabets egenkapital, men vil blive 

overført til egenkapitalen i 2022 regnskabet sammen med de 444 solgte anparter for 2022.  

Det gør, at egenkapitalen i realiteten er bedre end den ser ud til i regnskabet som gennemgås af revisor 

senere.  

Og de mange nye anparter gør mig også blot endnu stærkere i troen på at vi KAN komme i mål med det nye 

Viborg Bryghus – og det giver mig fortsat lyst til – sammen med Jer – at kæmpe for det! 

SKÅL på det! 

 

Hvad så nu? 

Direktion og bestyrelse har været i arbejdstøjet for at udarbejde realistiske både drifts- og 

likviditetsbudgetter for 2022 og 2023. 

Ser vi på driftsbudgettet kan det konstateres, at det ikke vil være muligt for os at komme til et positivt 

resultat i år. Vi kan ikke nå at gennemføre den nødvendige turn-around.  

Som vi tidligere har konstateret, er den økonomisk bæredygtige model for vores bryghus, at vi har etableret 

en egen produktion, som kan dække hele markedets efterspørgsel.  

Indtil vi kommer helt i mål med det, vil vores bryghus have det økonomisk svært.  

Man kan betragte det, som en økonomisk forhindring, som vi skal forcere sammen, før Bryghuset kan 

komme i smult vande med eget anlæg. 



Det er vores forventning, at det bestilte bryganlæg vil lande i Danmark i august måned for forhåbentligt at 

kunne monteres på en ny location. Mere om dette senere.  

Vi vil herefter flytte det eksisterende tapperi til ny location og forhåbentlig kunne påbegynde produktion på 

nyt anlæg i 4. kvartal dette år. Men da der er usikkerhed i forhold til tidsplanen, har vi valgt at se bort fra 

den positive resultatpåvirkning, der kan komme af det i dette regnskabsår.  

Dvs. at vi forventer at skulle købe næsten alt vores øl i Thisted – i hele 2022 (på nær nogle få bryg på det 

gamle anlæg i Sortebrødre Kirkestræde), hvorfor vi budgetterer med et minus på ca. 775 t.kr.  

Det er mange penge, som vi i fællesskab skal finde til vores bryghus for at vi kan lande ”på den anden side”, 

men det er ikke umuligt!  

Jeg vil derfor bede alle om fortsat at købe anparter i bryghuset for at hjælpe til.  

Der er lige nu solgt ca. 6.500 anparter i Viborg Bryghus og med et salg på ca. 10 % af det, vil vi komme i mål 

for 2022. Det vil også sige, at hvis hver af os, der er her i aften, køber en anpart mere hver, er det løst. Og 

endnu bedre: ræk ud i jeres omgangskreds og netværk og hjælp med at få flere om bord, som kan være 

med på rejsen til et solidt Viborg Bryghus. 

Som sagt har vi også kigget ind i et budget for 2023, hvor vi forventer at have nyt bryganlæg med 

nuværende tapperi fuldt funktionelt.  

Flaskehalsen bliver her hvor meget vi kan ”klemme” igennem det eksisterende tapperi.  

Og her trækker vi naturligvis som altid på flokken af jer gode frivillige til at give en hånd med. Og måske vil 

der i 2023 være et ekstra træk på jer til denne opgave, hvorved vi vil kunne brygge ca. 50 % af den 

nødvendige produktion i Viborg. Så er vi sgu i gang! Og skål på det. 

Det vil på den anden side sige, at vi stadig skal købe de andre 50 % ude af huset, men budgetterer med et 

resultat på omkring nul. 

Som sagt er vores bryghus ført helt i mål, når vi både har et brygudstyr og et tapperi, som kan håndtere den 

fulde produktion. Der vil derfor for fortsat at søge finansiering, så vi kan erstatte det eksisterende tapperi 

med noget nyt og professionelt, som også vil kunne håndtere dåser. Det bliver den store opgave for 2023. 

 

Investeringsselskab 

Da det ikke er muligt for Viborg Bryghus ApS at finansiere nyt bryganlæg og tapperi med den nuværende 

struktur og økonomi, er der i efteråret 2021 blevet brugt meget energi på at samle investorer og etablere 

et nyt investeringsselskab, som skal købe og eje det bestilte brygudstyr og på sigt også tapperi. 

Investeringsselskabet lejer så herefter udstyret ud til Bryghuset og fungerer derfor som finansieringsselskab 

for Bryghuset. 

Status er lige nu, at Viborg Bryghus betalte 1. rate på bryganlægget på ca. 900 t.kr., hvorefter 

Investeringsselskabet har overtaget betalingerne.  

Investeringsselskabet har betalt ca. 1,5 mio. og skal stadig finde finansiering til 2 ”klumper” af ca. 300 t.kr. i 

løbet af de kommende måneder, før der er endeligt afregnet med leverandøren. Jeg vil derfor igen 

opfordre til, at de som har mulighed og lyst til at købe aktier i Viborg Bryghus Investeringsselskab A/S og 

dermed være medejer af bryganlægget også melder sig på banen i dag.  



Det kan også være i form af netværk, relation til virksomheder mv.  

Lad os endelig høre fra jer. Vi SKAL det sidste stykke vej og vi er så tæt på målet nu! 

Når forpligtelserne i forhold til leverandøren er honoreret, vil overskydende likviditet gå til betaling til 

Viborg Bryghus for udlægget på 1. rate. Det er likviditet, som Bryghuset har brug for til den daglige drift. 

Meget økonomi og mange tal. Vi skyller lige engang. Skål 

 

Ny direktør 

Umiddelbart efter sommerferien sidste år, indgik vi en gensidig aftale med vores daværende direktør om at 

vores veje skulle skilles.  

Fra bestyrelsens side var synspunktet, at vi ikke havde tillid til, at vi havde den rette person til at lede 

Bryghuset fremad mod Bryghus version 2.0 med større egenproduktion og nødvendig stram økonomisk 

styring. 

Det resulterede naturligvis i et mærkbart ”hul” i organisationen, hvor der skulle ”rykkes sammen i bussen”, 

for at få de mange daglige opgaver løst.  

Jeg er klar over, at det har været en frustrerende tid for både de faste medarbejdere og de mange faste 

frivillige, som har ydet en kæmpe indsats for at hjælpe bryghuset hel skinnet igennem. 

Det var særdeles vigtigt for os at finde den HELT rette mand til jobbet med at lede Bryghuset ind i en ny 

æra – så dette MÅTTE tage den tid der skulle til!  

Og efter en seriøs udvælgelsesproces med mange gode ansøgere fandt vi den rette mand til posten: Per 

Fisker, som kastede sig hovedkulds ind i opgaven for få måneder side.  

Der er ingen tvivl om, at opstarten har været – og stadig er - meget udfordrende i Bryghusets nuværende 

situation.  

Men Per har bidt sig fast i bordkanten og yder på daglig basis en uvurderlig indsats på trods af, at vi lige 

skulle lære dig at drikke øl først.  

Tak for det Per, og skål!  

Per vil komme på podiet senere med et indlæg. 

Skulle der fra starten have været usikkerhed om hvorvidt Per er den rette mand til jobbet, er den 

usikkerhed nu gjort til skamme.  

Der er hos mig og resten af bestyrelsen stor tillid til, at Per er den rette mand for Bryghuset på posten som 

daglig leder og som sparringspartner for den kommende bestyrelses arbejde. 

Vi oplever ligeledes at Per er blevet taget rigtig godt imod af både de ansatte og frivillige som nu har fået 

den rette ledelsesmæssige sparring. 

 

Lundvej og ny placering 

Som de fleste nok ved, flyttede vi Bryghuset fra Farvervej til Lundvej i løbet af sommeren 2021. De fleste 

har nok fået information og status tidligere, men jeg vil dog lige runde det her også. 



Flytningen var netop en del af strategien for at etablere et nyt bryggeri i lokale rammer og blev igen 

gennemført med stor hjælp fra frivillige og medarbejdere. 

Baggrunden var den, at bestyrelse og medarbejdere igennem flere år har set på mange mulige placeringer 

for det nye bryggeri, da nyt anlæg ikke kan placeres i Sortebrødre Kirkestræde og vi ikke kunne udvide 

vores placering på Farvervej. 

Pludseligt bød placeringen på Lundvej sig til med mulighed for at realisere vores drømme her – troede vi. 

Da beskeden fra udlejer var, at vi skulle overtage lejemålet hurtigt, hvis vi ønskede det, måtte vi derfor 

iværksætte den omtalte flytning og gennemføre de nødvendige analyser efterfølgende.  

Dog havde alle involverede i projektet en klar forventning om, at det ville være muligt at etablere 

bryggeriet her med få tilpasninger. 

Vores brygmester optegnede derfor placering af brygudstyr mm. på den nye location, og der blev rekvireret 

rådgivere i forhold til den forestående ombygning.  

Da ingeniøren fik rekvireret tegninger fra Tyskland på bygningens dæk og gulv, viste det sig, at en del af 

gulvet er udført i gips og selve dækket er udført i hul dæks konstruktion, som ikke har den nødvendige 

bæreevne. Skulle det ændres – så det rent faktisk kunne bære de tunge tanke m.v. ville det både blive 

meget dyrt og det ville betragteligt reducere muligheden for at udnytte kælderen med de funktioner vi 

havde brug for der – til råvarelager, flasker m.v. inkl. behovet for at benytte vores gaffeltruck. 

Konklusionen, som blev nået i februar måned, var derfor til stor ærgrelse, at vi ikke kunne etablere det nye 

bryghus på Lundvej. 

Den måtte vi lige skylle ned!  

Og skal vi ikke også lige gøre det sammen her: Skål! 

Da denne konklusion stod klart, blev der straks sammensat en arbejdsgruppe i bestyrelse og direktion, som 

er gået meget, målrettet til værks og via kontakt til relevante udlejere i byen har set på flere relevante og 

spændende muligheder, som der fortsat arbejdes benhårdt med i forhold til en endelig afklaring. 

Afslutningsvis, vil jeg gerne sige tak til gamle og nye anpartshavere, medarbejderne i Bryghuset, de mange 

fantastiske frivillige (vi ville ikke have et bryghus uden Jer!), Bryggeriforeningen og mine hårdtarbejdende 

kolleger i bestyrelsen, som jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med i årets løb.  

Der er brug for, at alle fortsætter den store indsats for at få vores bryghus helt på plads i det rigtige setup. 

Men med det fællesskab og den opbakning vi oplever vi skal nok komme derhen.  

Skål! 

 


