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Tak for ordet Per! 

 

Jeg vil fortælle lidt om vejen eller processen hertil.  

Ordvalget rutsjebanen maler et godt billede af rejsen Per. 

Jeg kalder så det her for ”stien” til rutsjebanen. 

 

Ved ankomst var man i tvivl om her var nogle, der er ikke nogle biler, men så kiggede jeg i 

cykelskuret.. Skål i er her  

 

Michael var inde på en fortælling i sin beretning om vejen til nyt bryghus, det vil jeg forsøge at 

fortælle lidt mere om, men først et TAK til dig Per!  

 

Det har været en fornøjelse, at bruge så mange timer med dig, som vi har brugt de sidste 2 mdr. (jeg 

ved ikke om du vil sige det samme, du behøver ikke svare, men jeg har jo set dig mere end min 

egen hustru.) 

 

Din grundighed og evnen til at opbygge og fastholde en struktur som er fundamentet i det vi har 

gang i lige nu, er prisværdig og du bekræfter blot at du er den rette mand og det giver os i 

bestyrelsen en tro på at fundamentet kan bærer det hele… NÅR vi er i mål, for det vil kræve at vi 

kommer i mål…  

 

Til jer kære anpartshavere så vil jeg fortælle lidt om hvorfor vi har valgt som vi har, hvad er der lagt 

vægt på og stilheden omkring det hele har bestemt ikke været fordi vi leger stilleleg eller har gemt 

os. 

 

Jeg burde starte med at vise et af de mange fede billeder vi har af det nye eller fortælle hvorfor 

skærmen ikke viser et nyt fedt billede af placeringen.  

Vi havde jo sagt at vi ville breake noget nyt vedr. “ny placering” på GF hvor er det?  

(Den kommer jeg lige tilbage til, først tager vi hvad og hvordan) 

 

Fundamentet i det hele er jo driften i bryghuset.  
Kigger vi hudløst ærligt på historikken af Viborg bryghus, så skal man ikke være særlig uddannet 

for at se, det ikke er en fantastisk historik der er leveret mht. økonomi, vi har endda lige hørt 

formanden fortælle at 2022 kommer ud med underskud også? 

 

Det billede, er hele grunden til hvorfor det her er super vigtigt for Viborg Bryghus.  

Nu fortæller jeg hvordan vi har gjort og hvad vi har lagt vægt på for at komme her til hvor vi er. Jeg 

kommer til slut ind på hvor i processen vi er, inden Antoni får ordet. 

 

Indefra 
Vi startede med at kigge indad, vi har ikke været dygtige nok i bestyrelsen mht. beslutningen 

omkring Lundvej. Det er bare ikke godt nok at melde en så stor beslutning ud, flytte det hele og så 

trække i land. Vi kan pege finger i alle retninger, men vi gør det ikke, for i sidste ende så ligger 

ansvaret hos bestyrelsen uanset hvem der kørte bussen.  

Vi har derimod været så hårdt i arbejdstøjet for at rette op på fejlen. 

 

Processen omkring hvilket grundlag for fremtidige beslutninger til evt. kommende 

lejemål/placering har vi i bestyrelsen efter Lundvej, nedsat en arbejdsgruppe bestående af Per 

Tandrup, Jan Myrthue og Undertegnet. 



 

Til udvælgelse af rette placering har vi udvalgt nogle fællesnævnere som kommer her: 

Et gulv som kan bære det hele uden en merudgift. “Vi kan sige det første spørgsmål til nye udlejer 

var “Er der kælder i lejemålet?” SKÅL… 

 

 Så var vi meget optaget af i hvor høj grad vi får en påvirkning af likviditeten i bryghuset på 

“vejen der til” (hvor stort indskud, hjælp til etableringsomkostninger, en evt. trappeleje over 

det første år (50/75/100) 

 Tilkørselsforhold mht. levering/afhentning 1-5 

 Placering i forhold til events og salg 1–5 

 Generel placering evt. butik 1-5 

 Muligheder for bryggerstue sammen med 1-5 

 Lokalplaner som tillader produktion 1-5 

 Rette tilslutninger i forhold til strøm/vand/gas 1-5 

 

Vi har afholdt en del møder med forskellige udlejere og må bare sige.. Det har været en KÆMPE 

fornøjelse at mærke hvor stor hjælp vi faktisk har mødt.  

 

De udvalgte har alle spillet en aktiv rolle ift. at hjælpe. Alt fra: Hjælp til finansiering, betalt 

etableringsomkostning, gratis husleje resten af 22 kort sagt, en fantastisk opbakning, som virkelig 

har styrket troen på vi kommer i mål. 

 

 Vi har haft 5 specifikke lokationer i kikkerten. 

 Herefter er vi indskrænket det til 3 egnede lokationer, som alle ligger centralt og alle tre er 

mindst lige så egnede som Lundvej 

 

Skål, jeg er snart igennem 

 

 Vi har en klar 1. prioritet, som vi er langt med. MEGET langt og vi har en super go dialog 

med evt. kommende udlejer. 

 

 Vi har og beholder alle muligheder indtil 1. Prioritet er underskrevet og det har vi over for 

alle involverede været helt ærlige omkring! 

 Vi er dog ikke langt nok til at vi kan underskrive kontrakten, da der stadig er spørgsmål ift. 

pris på at få det nye 100 % klar. Vi har fået en mundtlig forhåndsvurdering, i forhold til 

lokalplan, at det “burde” kunne være der. 

 

ALLE etableringsomkostningerne skal 100 % gennemgås igen. 

De skal trykprøves igen før vi melder noget ud og det er faktisk grunden til at I ikke i dag skal se 

DE FEDESTE LOKALER som virkelig har historie og et KÆMPE potentiale. 

 

Vi har prøvet at stå med noget som “burde” gå.  

 



Vi er 100 % enige i bestyrelsen om at det “burde” skal ud af ligningen (det er vores klare 

forventning at det sker)  

 

Det er nemt og omkostningsfrit at sige og vi havde faktisk håbet på at I skulle se de 

arkitekttegninger som ligger på projektet, det må altså vente lidt på sig. 

 

Arbejdsgruppen, ledelsen og Bestyrelsen har lagt mange kræfter i at nå det sidste stykke vej for at 

kunne præsentere Bryghusets nye adresse i aften, men måtte sent i forløbet (i går aftes sent) erkende 

at der stadig manglede de sidste brikker for at der kunne træffes en endelig afgørelse og melde 

noget ud.  

 

Men apropos rutsjebaneturen. 
Vi er på vej op af den sidste stejle bakke – der er et stykke vej endnu inden vi når toppen og helt 

afgørende for at nå det sidste stykke er: 

 

At vi Fortsat har Salg af Investeringsbeviser i investorselskabet  

Det skal gå til finansiering af bryggeriudstyret og til Indfrielse af Bryghuset tilgodehavende. 

Nuværende enkeltstående investeringer ligger fra 10.000-250.000 kr.  

 

At vi fortsat har Salg af Anparter i Viborg Bryghus ApS 

Det er dem som skal dække anlægsudgifter i forbindelse med indflytning i nye lokaler og 

finansiering af negativ drift frem til at vi kan brygge øl i Viborg. 

 

Vi håber at I alle vil være med til at støtte op om det sidste stejle stykke, så vi kan komme i hus med 

at brygge øl i Viborg. 

 

Bryggeriet er på vej hjem og bare for at male alvoren i det hele, så er det en nødvendighed vi selv 

kan brygge hvis der skal være et bæredygtigt bryghus i Viborg. 

 

Jeg startede med at skrive stien til ruchebanen..  

 

Det er faktisk den sti eller det stykke vej vi mangler for at det bliver sjovt  

OG det SKAL være sjovt at køre i rutsjebane.  

 

Michael sagde “jeg køber et par anparter” jeg følger med og heldigvis bevidner webshoppen om at 

mange andre også gør.  

 

Det her er løsningen indtil vi er flyvende og vi i bestyrelsen tror på det.  

 

Uden jeg vil efterlade en begravelsesstemning, så ved vi at Viborg Porter er en af de første nye øl vi 

vil igangsætte på vores nye bryggeri! 

 

Jeg har forsøgt at male det ærligste og mest retvisende billede, som vi står over for. 

 

Jeg vil nu overlade ordet til vores brygmester Antoni som vil fortælle lidt mere om den nye øl. Hvis 

der er spørgsmål til noget så tager vi det efter Antonis indlæg! 

 

Tak for taletiden og tålmodigheden, det er fedt at være frivillig i Viborg Bryghus. Vi er der snart og 

man keder sig aldrig. SKÅL 

 


