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Dato for afholdelse: 21. maj 2022 

Referat af generalforsamling  

Formanden bød velkommen til Halsnæs Bryghus’ 13 års fødselsdag og generalforsamling. 

2 nye øl blev præsenteret, her inkl. HB Honning – Halsnæs Bryghus’ fødselsdagsøl.  

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen forslog advokat Lone Munk Jensen, som blev valgt uden modkandidat.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet, og der ikke var modtaget nogle 
indkomne forslag.  

Tilde Heding blev valgt til referent. 

Desuden blev det oplyst, at der var 146 fremmødte B-aktionærer med tilsammen 270 stemmer samt 4 fremmødte A-
aktionærer med sammenlagt 220 aktier og 440 stemmer.  

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 

Formanden Jens-Ole Pedersen fremlagde mundtlig beretning: 

Dejligt at være her efter to år med corona. For 13 år siden var HB bedst til at lave underskud, derfra en positiv 
udvikling mod peak i 2017/18, hvor de årlige omsætninger lå på godt 14 mio med en bundlinje før skat på cirka 
250.000.  

2019 var et svært år, omsætningen faldt til 12,5 mio med et underskud på 500.000. Det var en dårlig sommer og 
med ændret konkurrencesituation på havnen. Derfra er forretningen gennemgået grundigt med struktur, 
omkostninger og så videre. 

2020-21 har været år præget af Corona med omsætningsfald til begge år cirka 11 mio, men med bedre bundlinje - 
begge år på cirka ½ mio. Hjælpepakker gjorde, at vi kunne fastholde fast personale, og vi er taknemmelige for den 
trofaste kundekreds. Megen opbakning. 

Vi håber Corona er slut – vi følger budgettet i år, lige nu er der udfordringer med indtjening på grund af stigende 
priser.  

For at fokusere på 2021: HB har haft ni travle måneder med mange koncerter (find komplet liste i formandens 
beretning) og andre arrangementer (for eksempel Taste & Run, Ølfestival, Søndagsjazz, Taco Tirsdag). Vi har solgt 
47.500 liter øl (find liste med sjove tal fra ølproduktion og køkken i formandens beretning).  

En stor tak til alle ansatte for en formidabel indsats. Vi mangler Maise i dag, som er på ferie. Hilsner fra Maise til alle, 
som også oplyser om at der er plads til flere sponsorskilte. 



Køkkenet køres godt af Claus, Susan og Michelle, der er tilbage fra barsel. Dejligt at Susan er tilbage efter en pause. 
Claus har haft 10 års jubilæum i perioden (stor applaus). 

In house ølproduktion er steget en del i forlængelse af vedtaget strategi om mere fokus på øllet. 

HB har lidt færre fastansatte, men flere timelønnede (men mange af dem er ret faste). Der er i alt 40-50 ansatte nu, 
regner med cirka 70 i sommerperioden - alle skal takkes for at være verdens bedste medarbejdere! 

Budget for i år (som vi følger til d.d.) skal bringe os tilbage på 17-18-niveau 

To områder vedtaget i 2018 forfølges stadig – fokus på ydersæson og fokus på øllet. 

Der er investeret i nyt kølesystem, og der er ved at blive etableret serveringstanke, der vil lette arbejdet i baren. 

Ole og Majbrit og mange andre frivillige takkes for også at være med til at støtte og bære HB 

Tak til aktionærerne 

Ingen kommentarer til beretningen  

3: Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegnelse til godkendelse samt årsrapport  

Dennis deler printede årsrapporter ud og takker Jens-Ole Pedersen for et godt formandskab. 

Dennis Mikkelsen gennemgik det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt. Omsætning knap 11 mio. Vi 
mangler budgetterede 2,7 mio, som passer med omsætningen i de måneder, HB har været nedlukket. Andre 
driftsindtægter (post i regnskabet) er Corona-kompensation. Egenkapital er tilbage fuldt ud siden etableringen for 13 
år siden – tak til aktionærerne. 

Årsresultat efter skat 337.000,- 

Spørgsmål til prisstigninger til kunder samt lønstigninger: Hvad kan vi forvente? DM: Svært at svare på endnu, vi 
kommer til at justere nøje. 

Forslag: Man kan nedbringe priserne ved at spise mere vegetarisk.. 

Bemærkning: Vi skal huske hvor stor kompensation, HB har fået fra det offentlige (applaus). 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab  

Overskud overføres til 2022 

5. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært 
udbytte, jf. §19  

Ingen forslag  

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen  

Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for et år af gangen. Jens-Ole Pedersen, Allan Hansen, Dennis Mikkelsen, René 
Mikkelsen, Henrik Nielsen, Jakob Munk og Tilde Heding genopstiller.  

Alle syv blev valgt ind uden modkandidater.  

7. Valg af revisor  



Genvalg af Agenda Revision (København og Helsingør) vedtaget  

8. Eventuelt  

Hvad med solenergi? 

 Det har været drøftet, vi har udfordringer med bygningen og økonomi i det. 

P-restriktioner? 

 Det er ikke et emne, vi kan påvirke. 

Plastikkrus til generalforsamlingen? 

 Vi kan godt overveje at bruge glas 

Hvorfor kan vi ikke nøjes med fjordrejer af miljøhensyn? 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet under eventuelt erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt. Takkede for 
god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. ca. 11.30.  

 

Dato: 21 / 5 / 2022 ___________________________________________ Jens-Ole Pedersen, formand  

Dato: 21 / 5 / 2022 ___________________________________________ Lone Munk Jensen, dirigent  

 
 


