
Årsmødet 2012
Årsmødet 2012 i lokalafdeling København afholdtes i Den
tatoverede Enke.

Formand Lars B. Jespersen bød velkommen - til de fremmødte
medlemmer - og til gæsterne :

Bjarke Christensen fra landsbestyrelsen og

Regionsformand Mette Radza

Mette stillede velvilligt op som dirigent.

Formandens beretning blev fremført som en musical - hvor
hvert medlemsmøde i det forgangne år blev repræsenteret af
et stykke musik.

Usædvanligt - og til stor moro for forsamlingen.

Som lokalformand valgtes Lars Rasmussen, idet den siddende
formand ikke ønskede at forsætte.

Som lokalnæstformand valgtes Bodil Hebeltoft.

Som øvrige lokalbestyrelsesmedlemmer valgtes

Søren Fodgaard - genvalg
Keld Albrechtsen - genvalg
Jacob Schultz Pedersen - nyvalgt

Jacob præsenterede sig kort overfor forsamlingen.

 

Under eventuel var der oplysninger om diverse
arrangementer i nær-området i nær fremtid.

Der var lidt debat og forslag om kommende møder : Tak til de
medlemmer der gav deres besyv. 
Men det stopper ikke her : Alle medlemmer kan til enhver tid
kontakte lokalbestyrelsen med forslag. Det vil vi faktisk være
glade for.

Til slut var der en varm tak fra den nye formand - og tidl.
næstformand - til den afgående formand.

Som også blev begavet med en lille ting fra lokalafdelingen.

Et stærkt, varmt og langt bifald fulgte..
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Så fulgte spisning og øl-
smagning

Cecilia præsenterede maden : Ølmarineret kalvespidsbryst = *
* * * *

(Klik på billeder for forstørrelser)
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Vi smagte

1. Girardin Kriek 15 år. Den var sherryagtig i smag og
skulle drikkes inden for 10-15 minutter, da den oxiderer
hurtigt. 
Den er smagt for nogle måneder siden og skulle stadig
være god.

2. Corsendonk Agnes (blonde type)
3. Barbe Noire (brune type)
4. Karmelite (tripel type)
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5. Gulden Draak (stærk belgisk)

Søren førte os kompetent gennem beskrivelserne af disse øl.

Så tog værten Jeremy selv over med

Yeastie Boys Rex Attitude, egen import fra NZ, meget røget øl
med tørvesmag, skulle være den sidste man smager.

Som ekstra bonus smagte vi en anden fra samme
bryggeri - udelukkende med røg-malt.. 
WOW

 

 

Lotteri
Efter smagningen var er lotteri hvor mange medlemmer vandt
�ne præmier :-)

Godt-øl med sidepræmier.
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