
Årsmøde med efterfølgende
spisning og smagning
Afholdt onsdag den 19-10-2016 på Banksia.

 

Lokalnæstformand Jan Erik bød velkommen, og da
lokalformand Lars Rasmussen var forsinket fortsatte Jan Erik
til Lars var kommet. 

Beretning, afholdte arrangementer:

- December 2015: Norsk jul

- Marts: Flying Couch

- April: Øl fra Italien og Skotland

- Maj: Ølfestival – Beerwalk Søndre Boulevard

- Juni: Malmøtur – 5 værtshuse

- August: Hulen på Bakken

- September: Øllets Dag

- September: Øllandskamp Danmark – Sverige

- Sammenlægning med Frederiksberg – Velkommen

 

Beretningen taget til efterretning og godkendt. 

 

Ønske fra medlemmerne : Næste år skal vi være tidligere ud
med indbydelser til medlemsmøderne. 

 

Valg af lokalformand

- Lars Rasmussen blev genvalgt

Valg af lokalnæstmand

- Lars B. Jespersen nyvalgt, Jan Erik Ingvaldsen stiller op til
valget som regionsformand. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer
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- Jan Erik Ingvaldsen blev nyvalgt, Søren Fodgaard og Keld
Albrethsen genopstillede og blev genvalgt.

 

Eventuelt

Generel diskussion om forbedringspunkter til
Ølfestivalen ®
William fra Landsbestyrelsen : Ønske om bedre
kommunikation. Forbedret hjemmeside. Har fået
forbedret layout. Indholdet er ikke på plads. Brian er
teknisk webmaster, men går på pension til august. Der
kommer derfor et jobopslag på 2 x halvtidsstillinger i
næste nr. af ØLentusiasteN. En med kommunikation, en
som teknisk webmaster. En del af vores udviklingsplan
fra 2010. Den sidste slutter nu. Der er nedsat en ny
gruppe til at lave udviklingsplan. Andre mennesker: HPJ
og William sidder i gruppen, Søren Houmøller, Klaus
Sejersen, Jens Bække (tidligere kommunikationschef på
Carlsberg). Et møde er afholdt. Bryggerier og Jeppe fra
Evil Twin interviewes. Skuden drejes ikke let p.g.a.
ressourcemangel.  

Karl Heinz: Hvad er motivationen og målet? Ny
organisation? 
William: Vi skal have en der er
kommunikationsansvarlig. 
Karl Heinz: En professionalisering? 
William: Ja 

William: Formålet med foreningen er ikke foreningen og
dens overlevelse, men at være en forbrugerorganisation
og lokalafdelinger der laver gode arrangementer.  

William: Man kan nu skrive sin alder på hjemmesiden?
Statistikken ser ikke så gal ud. 
William: Flere kvinder og unge ville være godt.

Lars: Tak til William, en skam at du skal videre.

Der blev uddelt bøger: Anita og Karl Heinz. Logonåle til en
masse andre. 

Mødet afsluttedes kl. 19.08. 

/22-10-2016

 

Smagningen :
Maden : Bacon burger..

 

Nørrebro Ceske Bøhmer

Omnipollo Leon

Four Pure IPA



Amager / Edge Brewing Project Cerial Killer

Arogant Bastard American Strong Ale

Herslev Mark Hø Øl

Van Steenberge Gulden Draak

 

Kasper - ejeren - fortalte kort om hver øl, hvad han syntes om
dem og hvorfor han havde valgt lige netop denne.
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