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Velkommen til november nyhedsbrev.

Oktober måned er gået med masser af mudderkastning i
foreningen. Dette har medført, at der er blevet indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling i foreningen.

Generalforsamlingen afholdes på Dalum Landboskole
søndag, den 22. november fra kl. 12.00 til kl. 15.00. Det
kræver tilmelding at deltage. Tilmelding kan gøres via
linket her. Mød op og giv Landsbestyrelsen din støtte.
Husk at foreningsarbejdet er frivilligt arbejde, idet ingen, i
hverken landsbestyrelsen eller lokalbestyrelsen, er
lønnede. Vi forsøger bare at gøre vores bedste for
foreningen.

Indstilling til Årets danske Bryggeri.

Valget er i Odense gået til Ørbæk Bryggeri. Se
indstillingen her.

Grundet det høje smittetryk er medlemsmødet i november
aflyst. Det skulle have været polsk øl med Ninkasira. Vi
prøver at få dem til at komme i maj 2021.

 

Vi er igen blevet kontaktet af Det Fynske Dyrskue, hvor vi
er blevet spurgt om, hvorvidt vi kunne tænke os at deltage
i dette arrangement. Der har nu været afholdt et møde,
hvor vi, sammen med ledelsen fra De Fynske Dyrskuer,
har fundet en løsning, som begge parter kan forholde sig
til. Der vil komme flere informationer, så snart alt er på
plads. Datoerne er allerede fastsatte, og idet der nok vil
blive brug for frivillige, så kan I allerede nu sætte kryds i
kalenderen ved den 11. - 13. juni 2021.

 

Tirsdag den 1. december kl. 19.30 - 21.30.

Medlemsmøde på Soldaterhjemmet Dannevirke.

Chr. Scheffel fører os igennem julebryg 2020.

 

 

Er du ny i Danske Ølentusiaster, så

læs denne side, der fortæller om,

hvordan tingene foregår i

lokalafdeling Odense.

 

Facebook for DØE i Odense   
 
Facebook for landsforeningen  
 
Følg med på vores lokale FB-side,

hvor de små nyheder og andre

arrangementer kommer. 

 

Formand:

Jan Tonni Hansen

jan.tonni.hansen@ale.dk 

Tlf.: 30 34 28 07

Næstformand:

Thomas Kent Madsen

thomas.kent.madsen@ale.dk 

Kasserer:

Finn Littau

 

https://flexbillet.dk/aledk/generalforsamling
http://typo3.ale.dk/fileadmin/filer/BILLEDER/2020/AArets_Bryggeri/AArets_Bryggeri.pdf
https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
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https://www.facebook.com/detgodeoel
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Tilmelding på Nem Tilmeld, tryk her.

Onsdag den 9. december kl. 19.30 - 21.30.

Medlemsmøde på Soldaterhjemmet Dannevirke.

Chr. Scheffel fører os igennem julebryg 2020.

Tilmelding på Nem Tilmeld, tryk her.

Corona-reglerne, med hensyn til forsamling og
mundbind, skal følges, med mindre andre retningslinjer
træder i kraft.

Se også den samlede oversigt over kommende
arrangementer

 

 

finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

Har du mod på at prøve en
ølrejse, så se udbudet på
BeerTravel
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