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REFERAT 

Bestyrelsesmøde Region København 

14.5.2018 kl. 19.00 

Taphouse 

 

Tilstedeværende:  

David Jensen, lokalnæstformand Ballerup 

Bitten Riis Thomsen, regionsformand 

Karsten Bredow Larsen, lokalnæstformand Rødovre 

Lars B. Jespersen, regionsnæstformand 

Lars Rasmussen, lokalformand København 

Henrik Suhr, lokalformand Ballerup 

Kim Danø, lokalformand Rødovre 

 

Dagsordenens punkt 1: Velkomst 

 

Bitten bød velkommen. 

 

Dagsordenens punkt 2: Valg af dirigent 

 

Bitten blev foreslået og valgt.  

 

Dagsordenens punkt 3: Valg af referent 

 

LarsBJ blev foreslået og valgt.  

 

Dagsordenens punkt 4: Øllets Dag 

 

Lokalafdeling holder ikke arrangement den 1. september, men holder i stedet et 

arrangement den 4. august på Store Torv i Rønne. 

 

Lokalafdeling København holder møde i samarbejde med M.G. Pedersens Familiahave. 

Lokale bryggerier inviteres.  

 

Lokalafdeling Amager forventes at holde et arrangement i samarbejde med Café 

Langebro.  

 

Lokalafdelingerne Ballerup og København Nord holder ikke arrangementer. 
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Lokalafdeling Rødovre forventer at holde et arrangement sammen med Det Gamle 

Hundebad med opstilling af et telt der og potentielt 18 til 20 håndbryggere. De vil 

desuden lave en quiz. Flere Superbrugser i området er mulige samarbejdspartnere.  

 

Dagsordenens punkt 5: Den Regionale Ølpris 

 

Deadline overfor regional & lokalkoordinatoren: 15. juni 2018.  

 

SpyBrew blev foreslået af Kim. Bunker Beer/Det Våde Får blev foreslået af LarsRS. De 

laver hver for sig en anbefaling af deres kandidat, sender det til Bitten, der sender 

det begge anbefalinger ud til regionsbestyrelsesmedlemmerne til afstemning.  

 

Dagsordenens punkt 6: Fælles arrangementer 

 

Fælles busture til Næstvedområdet og til Malmø blev drøftet. Lokalafdeling Rødovre 

har imidlertid planlægning af en tur i gang, så vi satser i første omgang på den.  

 

Deltagelse i Borgermødet på Bornholm blev drøftet. Vi har tidligere drøftet 

muligheden af deltagelse for specielt Lokalafdeling Bornholm med lokalformanden på 

Bornholm Hans Jepsen og landsbestyrelsesmedlemmet Jens Bekke. Sidstnævnte 

lovede at undersøge mulighederne i landsbestyrelsen. LarsBJ følger op på sagen og 

taler med Hans og Jens. Bitten får et oplæg af LarsBJ (senest 15.6.) omkring 

mulighederne for deltagelse i 2019 (der var almindelig enighed om at der ikke vil 

blive deltagelse i 2018 – dette vides dog ikke med sikkerhed) - og fremlægger det så 

på førstkommende Stormøde.  

 

Dagsordenens punkt 7: Økonomi 

 

Regnskab og budget blev præsenteret. Ud over bussen til generalforsamlingen var 

der kun en mindre post til køb af frimærker.  

 

En sag om underskudsdækning i Lokalafdeling København Nord blev diskuteret. Da 

regionen ikke bruger ret mange penge, blev det vedtaget, at der ved besøg af 

foredragsholdere på den anden side af Storebæltsbroen eller Øresundsbroen ville 

kunne gives 50 kr. i tilskud pr. person, hvis arrangementet var uden mad, og 75 kr. 

hvis det var med mad i tilfælde af underskud. Uanset deltagerantal. For Lokalafdeling 

Bornholm gælder andre regler.  

 

Dagsordenens punkt 8: Næste møde 

 

14. november 2018 blev foreslået som udgangspunkt. Tid og sted oplyses senere.  

Punkter der ønskes sat på dagsordenen sendes til Bitten senest den 31.10.2018.  

 

Dagsordenens punkt 9: Eventuelt 

 

Bitten nævnte at Jens Bekke, landsbestyrelsen, tidligere har nævnt noget om et 

samarbejde med Carlsberg omkring øluddannelse. LarsBJ følger op på dette. 
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Bitten havde talt med Jean Tonnesen, vores kommunikationsansvarlige, og skulle lave 

Podcasts sammen med Nikolaj Kirk (ikke kokken) og Peter Schwarz-Nielsen under 

ølfestivalen. Bo fra Kvickly Allerød havde meldt sig som potentielt interviewkandidat. 

Han nogen inputs omkring disse podcasts skal de sendes til Bitten senest den 

28.5.2018.  

 

Bitten opfordrede til at gøre reklame for muligheden for at være frivillig på 

ølfestivalen, hvis lokalafdelingerne udsender nyhedsbreve inden da. 

 

Bitten spurgte, om hun allerede nu kunne få tilsagn om at lave fælles transport med 

Regionerne Nordsjælland, Midtvestsjælland og Storstrøm med en deltagerpris på kr. 

100. Det fik Bitten accept på. Muligheden af at lave ture Køge – Ringsted – Odense 

og retur samt Hillerød – København – Odense og retur blev drøftet. Bitten undersøger 

mulighederne.  

 

En oversigt over hvilke materialer lokalafdelingerne ligger inde med blev efterlyst. En 

sådan liste vil gøre det muligt, at man kan låne af hinanden. LarsBJ har tidligere lovet 

at lave en sådan, men aldrig gjort det. Han fik deadline til 15.6. 2018.  

 

LarsRS gjorde reklame for et arrangement han havde deltaget i i Helsingør i et 

Kloster.  


