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Hej fynske ølentusiaster

I dette nyhedsbrev kan I læse om:

1. Regionens årsmøde 2015

2. Regionens nye formand

3. Det fynske mesterskab i håndbryg

4. Stort og småt

1. Regionens årsmøde 2015

Regionens årsmøde 2015 blev afholdt 11. november på
Bryggeriet Flakhaven i Odense. I mødet deltog de
regionsbestyrelsesmedlemmer, der forud var blevet
udpeget ude i de fem fynske lokalafdelinger (2 fra hver) 
samt regionsformand Michael Gorm.

På årsmødet blev årets aktiviteter gennemgået og en
skriftlig beretning godkendt. Regionens regnskab blev
fremlagt og man vedtog en arbejdsplan for 2016. Michael
Gorm takkede af efter 2x3 år som regionsformand og
regionsbestyrelsen valgte i stedet Hans Jørn Knudsen som
ny regionsformand. Grete Holm Nielsen blev genvalgt
som regionsnæstformand. Michael Gorm fortsætter som
regionens webmaster.

Du finder en oversigt over den aktuelle regionsbestyrelse
samt Årsberetning 2015 og Arbejdsplan 2016 på regionens
hjemmeside her

2. Regionens nye formand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn fik som nævnt ovenfor
en ny regionsformand 11. november.

Hans Jørn Knudsen har gennem de sidste 8 år været
medlem af Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Østfyn. I
afdelingsregi har han deltaget som hjælper og aktivist
gennem de seneste 3 år. Han har i sit arbejdsliv haft fokus
på ledelse, lederudvikling, projektledelse, styring af
forandringsprocesser samt kreative udviklingstiltag.

Hans Jørn er for kort tid siden gået på pension og har på
opfordring fra regionens formandskab sagt ja til at bruge

 

God jul og godt nytår til
alle fynske ølentusiaster

Regionens nye formand:
Hans Jørn Knudsen
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tid på de arbejdsopgaver, som varetages af
regionsformanden/regionsbestyrelsen.

Den nye formand ser frem til en videreførelse af det
nuværende samarbejde mellem regionen og de fynske
lokalafdelinger men også til nye udfordringer for regionen.

3. Det fynske håndbrygmesterskab 2015

Små 100 gæster, publikummer, øldommere, bryggere,
sponsorer og hjælpere havde meldt deres ankomst 21.
november, hvor Region Fyn afviklede det fjerde fynske
mesterskab i håndbryg - som sædvanlig i Gæstestuen hos
Albani i Odense.

De mange deltagere skabte en god stemning - det samme
bidrog 15 deltagende øl til: 10 i kategorien "det lyse øl" og
5 i den mere frie kategori "Juleøl". Fra kl. 12.00 blev der
smagt, snakket, hygget og stemt og da arrangementet
sluttede kl. 18.00 var der kåret en række vindere - bedømt
af både professionelle øldommere og "folket". På
arrangementets hjemmeside kan du se hvem der løb af
med hæderen og læse meget mere om dagen krydret med
mange billeder. Hjemmesiden finder du her

4. Stort og småt

Det har været et forrygende år i de fynske lokalafdelinger.
Mere end 60 medlemsarrangementer er det sammenlagt
blevet til. Der er fortsat et par arrangementer i december,
der venter på at blive skudt af.

Alle afdelinger har også deltaget i markeder o.l. og på den
måde markedsført landets mest velsmagende forening. Et
sidste større marked med deltagelse af de lokale
ølentusiaster afvikles i Nyborg, hvor man 11-13 december
atter holder "Jul i den gamle kongeby".
Regionsbestyrelsen vil sige tak til de mange hjælpere
rundt omkring i lokalafdelingerne, der har brugt deres
fritid til at gøre god reklame for Danske Ølentusiaster. 

Herudover ønsker vi alle fynske ølentusiaster samt familie
en rigtig god jul og et godt nytår.

Højt skum

Hans Jørn Knudsen

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand

Michael Gorm

Afgået Regionsformand
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