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  TAWØL - Nyhedsbrev nr. 18 – December 2011 
Kære TAWØL medlem, 
 
Julen nærmer sig og tiden er inde til at opkræve kontingent for 2012. 
 
Hvis du modtager denne opkrævning med almindelige post, er det fordi du ikke har en email adresse eller vi ikke har 
oplysninger om din email adresse. Du modtager også dette brev hvis der er fejl i din email adresse. 
Vi vil gerne opfordre dig, hvis du har en gyldig email adresse, til at sende den til info@tawoel.dk. Så tilføjer eller retter 
vi din emailadresse. Så er du sikker på altid at modtage rettidig information om kommende arrangementer. 
Øvrige kontingentopkrævninger sendes via email. 
 
Du bedes indbetale kontingent for 2012 inden den 1. januar 2012. Det bliver 200 kroner for almindelige TAWØL medlemmer, 
og 500 kroner for håndbryggermedlemmer af Ans Bryghus. 
Pengene kan overføres til Jyske Bank 7844-1110596. 
 
2011 har for TAWØL været et år med mange gode arrangementer. Vores traditionelle arrangementer så som Årsmøde, 
Sommerfesten, Årets Malt, Håndbryggerkåring og Juleølsmagning har alle været en succes. Turen til Holland var en 
herlig oplevelse som de rejselystne tænker tilbage på med glæde. 
Referater og billedreportager af alle arrangementer findes sædvanligvis på www.tawoel.dk. 
 
2012 lover at blive igen et fantastisk år for TAWØL. Ikke mindst fordi 2012 er JUBILÆUMSÅRET! Det er nemlig det 
10. år i TAWØL’s eksistens. Det vil vi markere med lidt ekstra omkring arrangementerne.  
 
I 2012 vil vi gentage Tour de TAWØL, en 2½ dags afslappet cykeltur forbi nogle ølsteder i det midtjyske! Vi vil også 
arrangere en busrejse til Bamberg – et ølmekka i det skønne sydlige Tyskland. 
 

 
 

TAWØL årsmøde 2012 – Afholdes i Sahl Minihal! 
Idet TAWØL går ind i jubilæumsåret, har vi besluttet at arrangere et ekstraordinært Årsmøde. 

Det betyder at festen fortsætter til kl. 01:00, 
og ikke mindst at medlemmerne kan invitere deres bedre halvdel med til mødet, uden krav om medlemskab! 

Traditionen tro vil der blive serveret stegt flæsk med persillesovs ad libitum!  
Dertil serveres godt øl og kan der smages på godt whisky. 

Ud over den ”kedelige” generalforsamling på max. 30 minutter,  
kommer der naturligvis også en spændende foredragsholder. 

Fra kl. 23:00 til 01:00 vil der være levende musik ved MODVIND! 
Tilmeldingsmulighed kommer snarest på www.tawoel.dk. 

I år vil årsmødet blive afholdt i Sahl Minihal og der vil blive arrangeret buskørsel. 
Busplanen kan ses på www.tawoel.dk, 1 uge inden årsmøde! 

 
NB: ABSOLUT SENESTE TILMELDINGSMULIGHED 

ER SØNDAG DEN 15. JANUAR. 
Deltagerprisen: 175,- kroner pr. næse! 

Buskørsel:  50,- pr. snude! 
Årsmødet er kun for medlemmer af TAWØL, der har betalt deres kontingent for 2012.  

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. 
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Valg af bestyrelsen. 
Som en del af generalforsamlingen under årsmødet, vil der traditionen tro være valg af TAWØL’s bestyrelse. Nedenstående 
liste til almen orientering omkring det forestående valg: 
 
Bestyrelsen: 
Oldermand & Formand for Ans Bryghus: Peter Baggerman - modtager genvalg til begge poster 
Vice Oldermand & formand for whiskyudvalget: Niels Pihl Lorentzen - modtager genvalg til begge poster 
2. Viceoldermand & Formand for øludvalget: Keld Lauge Jensen - modtager genvalg til begge poster 
3. Viceoldermand: Karsten Nielsen – modtager genvalg 
Finansforvalter: Klavs Hornum – modtager genvalg 
Ceremonimester & skriverkarl: Kristian Pihl Lorentzen - modtager genvalg til begge poster 
 
Reservetruppen:  
1. suppleant til bestyrelsen: Keld Krarup – modtager genvalg 
2. suppleant til bestyrelsen & Formand for festudvalget: Jens Jørgen Besser – modtager genvalg 
3. suppleant til bestyrelsen: Tim Petersen – modtager genvalg 
1. Revisor: Peter Høst – genvalg foreslået 
2. Revisor: Anders Stokholm – genvalg foreslået 
Revisorsuppleant: Anders Laursen – genvalg foreslået 
 
Hermed næste års aktivitetskalender, naturligvis under forbehold for eventuelle ændringer! 
 
 

 
Bestyrelsen ønsker alle laugsbrødre og søstre 

en rigtig skummende jul og humlet nytår! 
  
 

Med venlig laugshilsen  
Peter Baggerman, Niels Pihl Lorentzen, Keld Lauge Jensen, Karsten Nielsen,  

Klavs Hornum, Kristian Pihl Lorentzen, Keld Krarup, Jens Jørgen Besser & Tim Petersen. 
 

Dato Aktivitet

20-jan 10 års jubilæumsårsmøde
16-mar Ølsmagning - TEMA: Trappistøl
13-apr Whiskysmagning
05-maj Udflugt til Hancock Bryggerierne

17-20 maj Ølrejse i bus: BAMBERG
16-jun Udflugt til Nibe Bryghus & Ugelris

22-24 jun Tour De TAWØL på cykel - bryggeribesøg
18-aug Tange Sø Folk Festival - TAWØL passer søbaren
01-sep ØLLETS dag – TAWØL's sommerfest
08-sep Øl & snapsetur til Viskum
28-sep Gourmetaften med ølsmagning 
26-okt Kåring af ÅRETS MALT
09-nov Kåring af TAWØL Brygmestre
30-nov Juleølsmagning
18-jan TAWØL's 11. årsmøde 

TAWØL aktivitetskalender 2012
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