
 

 

Kan du ikke læse denne mail, så klik ind på hjemmesiden
her.  
 
 

 

Denne nyheds mail indeholder:

Datoer for det kommende år.
Ny struktur i lokalafdelingen.
Invitation til møde og smagning i Januar 2013.
DM i blindsmagning for hold.

 

Som nævnt i sidste nyhedsmail har lokalafdelingen får ny
formand. Det betyder også at resten af måden afdelingen
fremad rette vil fungere på er ændret lidt.

 
Der blev her i december afholdt et møde i en lille gruppe
af medlemmer der tidligere har udtrygt at de gerne ville
hjælpe til. 

Gruppen består af:

Jerry Møller Jensen
Kim Sonny Petersen
Peter Daugaard
Finn Christiansen (Fnuggi)
Martin Nygaard Diedrichsen
Bitten Riis Thomsen (Formand)

På mødet fik arbejde man lidt med hvem, der lige nu tager
sig at hvilke opgaver. Således har Jerry allerede deltaget i
et møde i regionen.

Han vil også deltage i et kommende møde i hoved
foreningen, hvor også Bitten vil deltage.

 
Martin vil i første omgang tage sig af hjemmesiden og

 
 

29. januar Smagning

27. februar Smagning

16. marts
Generalforsamling

21. marts Smagning

17. april Smagning

14. maj Smagning

23.-25. maj Ølfestival
2013

15. juni Smagning med
mad

29. august Smagning

7. september Øllets dag

25. september Smagning

29. oktober Årsmøde

28. november Smagning

 
Med forbehold for
ændringer

 

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i
afdelingens
ølsmagninger.  
Har du ikke et selv, så giv

 

PREVIEW!
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http://www.beerfestival.dk/
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nyhedsmailene, med input fra resten af medlemmerne.

Dog vil alle 6 personer hjælpes af på skift med at afholde
lokalafdelingens møder og smagninger.

 
Gruppen er ikke statisk! Så kunne du også tænke dig at
være med, eller bare hjælpe til et enkel møde/smagning, er
du hjertens velkommende. Du kan bare henvende dig til
formanden.

Det kan også være du sidder med en super god ide til en
smagning eller andet arrangement som afdelingen skal
lave. 

Det vil formanden også gerne hører om det, så vi kan få
nogle gode arrangementer.

 
Derudover brugte de mødet på at finde datoer til
smagninger. De valgte datoer kan se til højre i denne mail,
eller findes under arrangementer på
lokalafdelingenshjemmeside.

Her kom de også ind på at man vil bruge place2book.com
til at styre tilmeldingen og betalingen.
Det betyder at der til hvert arrangement vil kommet et link
hvor man tilmelder sig, og betaler.  
Her efter vil man få en billet, som skal medbringes til
arrangementet.

 
Vi glæder os til at høre og se jer i fremtiden.

 

 

Så Kommer den nye arbejdsgruppes første møde og
smagning.

Det vil foregå tirsdag den 29. januar 2013 kl. 19.00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

 
Emnet for denne smagning er blindsmagning

 
Vi skal finde et hold der kan repræsentere Lyngby
afdelingen til DM i Blindsmagning. (læs mere om det
længer nede).

Vi vil dyste i 3-mandshold. Man er velkommende til at
finde sit eget hold, ellers vil der blive lavet nogle hold med
tilfældig sammenblanding.

 
Så tilmeld dig selv om du ikke lige kan finde et hold.

besked til formanden, som
du kan låne et af.
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Prisen for at deltage er blive 125,- kr. som betales ved
tilmeldingen.

 
Alt hvad du skal gøre for at komme med, er at tilmelde dig
og betale her, inden den 23. januar 2013.

 
Skulle du have spørgsmål til dette arrangement kan du
kontakte Jerry Møller Jensen.

 
Vi glæder os til at se dig!!!

 

 

Lørdag den 9. februar arrangere Danske Ølentusiaster i
Roskilde DM i blindsmagning for 3-mandshold m/k.

 
Hver lokalafdeling kan stille med et hold, der skal forsøge
at fravriste sidste års vindere fra Roskilde deres titel.

 
Smagningen forgår, som sidste år med 13 kategorier, hvor
der hver gang vil være 3 valgmuligheder.

 
Selve smagningen afholdes på Bjergtrolden, i Roskilde kl.
14 og forvendtes afsluttet kl. 18, således at præmierne kan
overrækkes kl. 19. (Der er mulighed for at bestille
aftensmad på Bjergtrolden).

 
Kongens Lyngby afdelingen vil gerne stille med et hold.
Derfor som beskrevet ovenfor, vil vi finde holdet til vores
januar møde.

 
Det koster 600,- kr. at deltage for holdet, som holdet dog
selv skal betale. 

 

 

Højt skum, og ønske om en god jul og et godt nytår

 
Bitten
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