
Indlæg v/ Per Fisker 

 

Tak til formanden for de pæne ord. 

Jeg vil lige indskyde, at jeg bestemt godt kunne lide øl inden jeg startede Bryghuset, 

men naturligvis ikke helt har Mikaels erfaring på det område. 

Mine 3 første måneder går på hæld.  

Det har været en tur i Rutsjebanen: 

Inden min opstart var jeg naturligvis spændt på at komme i gang med den nye 

opgave.  

Modtagelsen jeg fik af mine kolleger på Lundvej, har været fantastisk, jeg er sikker 

på at I synes at jeg de 3 første måneder har stillet flere spørgsmål, end jeg har givet 

svar, men alt er blevet taget med et smil på læben.  

Vores store skare af frivillige, som er hele fundamentet for at Bryghuset kan drive de 

mange forskellige aktiviteter, som løber af stabelen, har også været utroligt 

imødekommende. Jeg har mødt stor glæde, en fantastisk arbejdsomhed, og et godt 

sammenhold i gruppen. Alt sammen helt afgørende for at vi har kunnet byde ind og 

lave aftaler på en lang række arrangementer fra maj til september. 

Man kan nyde Viborg Bryghus Øl 

 I Tinghallen ved koncerter og større arrangementer 

 På Stadion ved alle hjemmekampe 

 Hver lørdag fra d. 7. maj til de mange lørdagskoncerter som er 

arrangeret i midtbyen 

 1000 meter Blues ved bryghuset 

 Danish Air show i Karup  

 I hele Snapstings ugen 

 Til Seniorfolkemødet 

 Til Domkirkerock i august  

 Til Fyrværkerifestival  

 I Bryggerstuen hver fredag og lørdag. + en række 

specialarrangementer 

 



Der har været arrangeret Bryggermarch med mere end 200 deltagende gæster i 

marts måned, som fik en fantastisk god eftermiddag i strålende solskin i vores 

Biergarten ved bryghuset. 

Alt sammen aktiviteter som kun har kunnet lade sig gøre med frivillige kræfter. 

Tak for opbakningen. 

Jeg nævnte at der har været en rutsjebanetur. 

Kort tid efter min opstart, stod det klart at vi ikke kunne gennemføre planerne med 

at opføre vores nye bryggeri på Lundvej.  

Der har været lagt masser af frivillig arbejdskraft i forberedelserne på Lundvej, og 

skuffelsen har naturligvis på samme måde været enorm, da beslutningen blev meldt 

ud.  

I kølvandet af sådan en udmelding opstår der naturligvis en række spørgsmål fra de 

mange interessenter som er omkring bryghuset, og vi har vist alle måttet svare 

afvisende på spørgsmålet ” har i fundet et nyt sted til bryggeriet” flere hundrede 

gange hver. 

Det er en ærgerlig situation for alle involverede anpartshavere, bestyrelse, 

medarbejdere og frivillige.  

 Uvisheden & de mange spørgsmål 

 Og det faktum, at vi ikke tjener penge, så længe vi ikke selv brygger 

vores øl. 

 

Vi har fat i en Gordisk knude, som vi forsøger at løse op så hurtigt som muligt. 

 For at tiltrække nye investeringer i investeringsselskabet er det vigtig at 

bryghuset kan fremvise en ny location 

 Indflytning på ny en adresse er afhængig af at finansiering igennem 

investeringsselskabet er på plads. 

 Der er bundet en betydelig del af bryghuset likviditet i det nye bryggeriudstyr 

 Det nye bryggeriudstyr lander forventeligt i Danmark i september 2022 

 

 



Karlsen fra Bryghusets bestyrelse vil fortælle lidt mere om jagten på en ny location. 


