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Referat af årsmøde 2022 
Lokalformand Bitten Riis Thomsen bød velkommen til medlemmerne, og startede mødet med at 

servere en øl. Derefter gik hun til punkt 1 på dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

Her blev Jerry Møller Jensen foreslået, og valgt uden modkandidat. 

Herefter blev Martin Nygaard Diedrichsen udpeget til referent. 

Jerry kunne konstatere at mødeindkaldelsen var sendt ud i nyhedsmail den 5/9 og var beskrevet i 

Ølentusiasten nr. 19, som udkom i august. 

Hvilke betyder at mødet var indkaldt rettidigt. 

2. Beretning om Lokalafdelingen 

Bitten berettede om lokalafdelingens smagninger i det forgangne år. 

Vinteren var stadigt påvirket af Covid-19, men det var dog muligt at holde nogle smagninger.  

Således smagte vi på sort øl i november, hvor Jep havde fornøjelsen af at underholde. 

Januar smagningen blev aflyst da vi ikke kunne samle nok til en smagning, det skyldtes nok 

primært Covid-19, som holdt folk fra at tilmelde sig. 

I februar havde vi en smagning man kunne kørere hjem fra, da emnet var alkoholfri øl. 

Til marts smagningen var vi rigtig tilbage i fuldt flor, da Peter fortalte om Herslev. 

Derefter fulgte Jerry og Kim efter med en IPA-smagning i april som også var godt besøgt. 

I Maj kunne vi så byde årets bryggeri velkommen til lokalafdelingen, da Fanø Bryggeri var taget 

hele vejen til Os for at vise hvad de kan lave. Samtidigt fik de fortalt en masse gode historier på 

deres ved til at blive vagt til Årets Danske Bryggeri 202. 

Kort før sommerferien, var det en tur til Too Old To Die Youngs bar i København. Den ny åbent bar 

bør på mange lækkerier. 

I August kunne Allan igen bidrage med mange gode historier da han viste os gennem København, 

og Øllets historie i vores hovedstad. 

September var lidt specielt da vi havde valgt at vores smagning skulle være en del af Regions 

Københavns prisoverrækkelse af Den Regionale Ølpris. Derfor blev det til En Beer ’n’ Roll med Cath 

Borch Jensen fra People Like Us. Dem der ikke ved det har Cath brugt Øllet til at skabe 

opmærksomhed på det at være handikappet og sidde i rullestol. Men Cath har vist at hvor der er 

vilje er der vej, og det har hun blandt andet brugt øllets verden til. 

Det sidste der er var at nævne er at vi endnu en gang har afholdt en Ølfestival i København, og 

med en pæn deltagelse af lokalafdelingens medlemmer. Enten som frivillige eller gæst, hvilke jo 

altid er dejligt at se så mange til året store Ølfestival. 
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3. Aflægning af Regnskab 

Året har ikke budt på et overskud på 7615,3. 

Der blevet spurgt til 2 poster. 

Januar smagningen som blev aflyst, har kostet 0,88 kr. Hvorfor? Det er gebyr til 

tilmeldingssystemet, da der nåede at blive solgt et par billetter inden aflysningen, og 

deltagerbetalingen selvfølgelig blive returneret fuldt. 

Andet er til Maj smagningen hvor der er et overskud på næsten 7000,- kr. Her kan det oplyses at vi 

tror rykker har forsøgt at få en regning fra Fanø Bryghus, så vi kunne betale dem. Dog uden vi har 

hørt noget fra dem. 

Regnskabet blev herefter godkendt af en enig forsamling 

4. Valg af Lokalafdelingensformand 

Her var Bitten Riis Thomsen villig til at genopstille. Bitten blev valgt uden modkandidat. 

5. Valg af Lokalafdelingensnæstformand 

Her var Jerry Møller Jensen villig til at genopstille. Jerry blev valgt uden modkandidat. 

6. Valg af Lokalafdelingkasserer 

Her var Peter Daugaard villig til at genopstille. Peter blev valgt uden modkandidat. 

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og Valg af dem. 

Kim Sonny Petersen har valgt ikke at genopstille. 

Da bestyrelsen er af den opfattelse at vi gerne vil have flere med, blev forsamlingen opfordret til at 

melde sig. 

Albert Navne stillede sig til rådighed. 

Derfor blev der forslået at antallet af menige bestyrelse medlemmer bliver 2. 

Og der blev foreslået genvalg at Martin Nygaard Diedrichsen og valg af Albert Navne,  

De blev begge valgt, ugen der var andre kandidater. Og således er bestyrelsen samlet på 5 

personer. 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 

Pernille Kaldal meddelt at hun gerne ville genopstille som revisor. Pernille blev valgt uden 

modkandidat. 

Jørn Krogh meddelt at han gerne ville genopstille som revisor suppleant. Jørn blev valgt uden 

modkandidat. 

9. Eventuelt 
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Bitten startede en snak om lokalafdelingens kandidat til Årets danske Bryggeri. 

Der kom flere forslag i spil under årsmødet, Blandt andet kom To ØL og LF bryg frem. 

Men da den efterfølgende smag omhandlede danske bryggerier og kunne bringe flere gode ideer i 

spil, valgte vi at udsætte beslutningen og hvilke kandidater der skal indstilles af afdelingen. 
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