
Årsmødet med spisning og
ølsmagning
Årsmødet blev afviklet 19-10 på / hos Åens Øl - som egentlig
har lukket om mandagen, men var villige til tage os ind.

Vi startede med afviklingen af selve årsmødet mens
lokalafdelingen gav en øl frit valgt fra deres sortiment :

Valg af dirigent : 
Den siddende lokalformand tog tjansen.
Beretning om Lokalafdelingen : 
Kort opremsning af hvad vi har lavet i årets løb.

Se evt. HER.
..glemte helt november og december sidste år -
HER.

Valg af Lokalafdelingsformand : 
Den siddende formand blev genvalgt.
Valg af lokalafdelingsnæstformand : 
Jan Erik Ingvaldsen blev valgt.
Valg af menige bestyrelsesmedlemmer : 
Søren Fodgaard blev genvalgt. 
Lars B. Jespersen - også kendt som vores
Regionsformand - blev valgt, og kommer således
"tilbage" til lokalafdelingen.

Siddende bestyrelsesmedlem Keld Albrechtsen
havde måtte melde forfald med kort varsel. 
Årsmødet godkendte at han kunne fortsætte,
såfremt han ønsker det.

Indkomne forslag : 
..var der ingen af.
Eventuelt :

Et par medlemmer på mødet meldte sig til at se
på at lave et kommende medlemsmøde. 
MANGE tak for det :-)
Forslag om at sikre bedre transport til og fra
Ølfestivalen.
Et par medlemmer havde en gave til
lokalbestyrelsen - tusind tak for den.
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 Afviklingen af årsmødet kunne således slutte i god ro og
orden.

Så spiste vi.

Til maden gav lokalafdelingen nok en øl frit valgt fra deres sortiment.

Værtinden Carina var blevet svigtet af en leverandør og måtte
selv til kødgryderne.

DET blev det ikke ringere af - tvært imod : En dejlig
sammenkogt ret med hjemmelavet karto�elmos og bagte
rodfrugter.

Tak for mad :-)

Så smagte vi 9 øl fra deres sortiment - 3 mere end
annonceret.

Bestyrelsesmedlem og cigar-kasse administrator Søren
Fodgaard havde udvalgt dem og stod for præsentationen.

Alle roste udvalg og præsentation :-)

Vi smagte

3 Fontainen Oude Geuze 
Vakte noget bestyrtelse = interesse.
Amager Bryghus - årets Winther in Bangalore
Smagt INDEN den o�cielle frigivelse. Et scoop.
Jacobsen  - årets Julebock 
OGSÅ en for-premiere.
Ugly Duck Miami Vice 
Fra fad
Little Valley Stoodley Stout 
Blød og mild
Amager Bryghus Shadow Pictures 
Fra fad
Founders Porter 
Fra fad
Alesmith Speedway Stout 
En lidt kraftigere sag
De Halve Maan Stra�e Hendrik 
Quaddruppel ;-)

Efter at have snakket af og efter-drikket kunne vi beriget gå
hver til sit.

Mange tak til de fremmødte medlemmer.

En særlig tak til Carina for god mad og godt husly - og for at
have det gode øl :-)
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