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Referat fra årsmødet. 
Tordag den 20/10 2016 afholdte Lokalafdeling København Nord årsmøde. Der var mødt 11 

medlemmer op, hvor 6 af dem ikke var fra vores lokalafdeling. 

 

Årsmødet blev indledt med lidt en til de fremmødte, som du kan læse om efter referatet. 

Bitten Riis Thomsen, Lokalformand for København Nord bød velkommende og gik i gang med 

dagsorden. 

Referatet fra årsmøde: 

• 1) Valg af dirigent 

Forslået: Kim Sonny Petersen  

 

Kim blev valg uden modkandidat. 

 

• 2) Valg af referent 

Forslået: Martin N. Diedrichsen 

 

Martin blev valgt uden medkandidat. 

 

• 3) Beretning om Lokalafdelingen. 

 

Formanden kunne fortælle at lokalafdelingen København Nord er blev stiftet i år 2002 som 

en lokal afdeling til danske ølentusiaster. Vi er ca 277 medlemmer, hvor mod at der ca er 

5% der kommer til vores smagninger. 

Vi har tit snakket om i arbejdsgruppen om hvad kunne vi gøre for at få flere til at deltage i 

vores smagninger. Dette er også et spørgsmål der florerer på landsplan. Hvordan får vi 

flere af vores medlemmer ud i lokalafdelingerne? 

Når vi har siddet og snakket om spørgsmålet og tænkt så må vi bare erkende nogen er 

medlem for at få vores medlemsblad andre er medlem for at kunne komme og hjælpe til 

på Ølfestivalen og de sidste er dem der kommer til møderne. 

Vi ser gerne at der kommer flere til vores møder, men hvordan får vi dem herhen? Det må i 

gerne være med til. Få dem i nu kender der er medlem til at komme, ved at hive dem med 

til en smagning. 

 

Vi har i år haft 9 smagninger og den 10 kommer her til december. Året startede med en 

blindsmagning, efterfølgende havde vi en finale smagning i februar som var et regions 

arrangement. Vi havde vores årlige grill arrangement vi var på besøg uden bys.  

Vi prøvede noget nyt i år ved at deltage i Gladsaxe dagen, hvor vi godt kunne tænke os der 

havde været lidt flere frivillige til at hjælpe. 

I sidste måned havde vi en Bock smagning og til december har vi en julefrokost. 

 

Der skal også lyde en stor tak til alle dem der var på ølfestivalen som frivillige, uden jer er 
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der ingen Festival. Vi gentager succesen igen til næste år. Planlægningen er allerede i fuld 

gang. 

 

Men et af de store spørgsmål er, om vi igen til næste år skal deltage i Gladsaxedagen. Hvis 

det skal kunne lade sig gøre kræver det jeres hjælp, uden jer ingen Gladsaxedag. Vi kan 

ikke gøre det uden jer! 

 

Har du lysten til at være en del af vores arbejdsgruppe, hvor vi planlægger Året så sig 

endelig til. Vi kunne nemlig godt bruge nogle flere hænder. Og nogle nye tanker. Så kom 

endelig at sig til jo før jo bedre. 

 

Husk hvis du har lyst til at holde en smagning i lokalafdelingen så send en mail eller sig det 

til et møde. Så finder vi ud af det eller hvis du har andet du syntes du kan bidrage med. 

 

Jeg har ikke andet end at sige tak for endnu et år. 

 

Kommentarer: 

Der blev under beretningen spurgt kort til hvad Gladsaxedagen er. Der kunne svars at det 

er en dag Gladsaxe kommunen afholder hvor alle foreninger er inviteret med til at have en 

info bod, og på den måde vise sin klub frem. 

 

Er det de samme 5% af medlemmerne der kommer hver gang eller har vi fat i flere? Det 

kunne dog uden helt præsise tal siges at det gennemsnit lig er 5% der deltager, den det er 

ikke de samme hvergang. 

Vi har nok fat i den 10-15% af medlemmerne som deltager mindst 1 gang i løbet af året. 

 

I sammen ombæring blev der spurgt til om det samlet medlemstal var faldene, og det er 

det i forhold til sidste år, med godt 3%. Men set over et par år ligger vi meget stabilt. 

 

Lars B Jespersen, Formand for Region København, fortalte kort at de problemmer med 

manglende deltagelse i møderne er noget man se i hele regionen. og det er noget man 

arbejder på at finde ideer og løsninger på landsplan. 

 

Ligeledes kunne Lars fortælle lidt om det arbejde han udfører i et landsudvalg omkring 

hverning og fastholdelse. Hvor de forvendter at kommer med en del mere i løbet af det 

næste ½ år. 

 

• 4) Indkommede forslag 

(forslag skal være formanden i hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til medlemmerne). 

 

Der var ikke kommet nogle forslag. 

 

• 5) Valg af Lokalafdelingensformand 

Bitten Riis Thomsen genopstillet. 
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Bitten blev valgt uden modkadidat. 

 

• 6) Valg af Lokalafdelingensnæstformand 

Forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe. 

 

Det blev vedtaget at forsætte med den struktur vi kører i dag, med en arbejdsgruppe 

 

• 7) Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer 

Forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe strukturen. 

 

Punktet udgår når vi forsætter med arbejdsgruppen strukturen. 

 

• 8) Valg af menige bestyrelsesmedlemmer 

Udgår hvis punkt 5 vedtages med arbejdsgruppen. 

 

Udgår da vi ikke har en bestyrelse 

 

• 9) Eventuelt 

 

Kim mente at vi skulle fukusere maget mere på at få vores medlemmer til at være aktive og 

løft små opgaver. Blandt andet gøre opmærksom på at de gerne må lave 

arrangementer/smagninger uden de behøver indgår i det store arbejde. 

 

Kim syntes også vi skulle gører mere for at byde nye medlemmer velkommende, og særlig 

have fokus på dem der kom til smagning for første gang så de ikke følte sig alene. 

 

Der udover blev talt en del om hvordan vi kunne få flere til at komme, uden nogle rigtige 

forslag. 

 

Tilsidst spurgte Lars B. J. om vi igen kunne tænke os at stå for finalesmagningen, hvilket vi 

gerne vil. 

 

Kim kunne slutte årsmødet og takke for god ro og orden. 

Her efter gik vi over til oktober smagningen. 

Pokal - Rød lager 
Pilsner - 5,5 % 

Ufiltreret rødbrun lagerøl brygget på et godt mix af forskellige malttyper. Malten er tydeligt 

tilstede I smagen og I duften, som særligt er præget af caramel, men også af brød og korn, fint 

understøttet af en let citronskal og blomster. Den store maltprofil byder også på en blød 

nøddesmag og en stor restsødme. 
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