
Referat
Bestyrelsesmøde

Døe Region København
Brewpub København den 8.5.2013 kl. 19.00

Deltagere
Henrik Suhr (HS) David Jensen (DJ) Ballerup
Kurt Jørgensen (KJ) Bornholm
Erik Larsen (EL) Frederiksberg
Bitten Riis Thomsen (BRT) Kongens Lyngby
Lars Rasmussen (LRS) Bodil Hebeltoft (BH) København
Steen Christiansen (SC) Rødovre

Lars B. Jespersen (LBJ) Region København

1. 19.05 Velkomst, LBJ
2. 19.10 Præsentation
3. 19.20 Valg af dirigent, LBJ foreslog LRS. Blev valgt.
4. 19.25 Valg af referent. Også LRs
5. 19.30 Siden sidst - bordet rundt

Hver enkelt fortalte hvad hver lokalafdeling har haft af øl-mæssige oplevelser.
Specielt kan fremhæves:
EL fortalte lidt om hvordan Frederiksberg var kommet godt i gang.
LBJ kom ind på en tid!. udgivelse "Guide over ølsteder i Kh," lavet af Henrik Bøgh. Ikke DØE, men en
"kommerciel" udgivelse. Efter sigende er der en ny på vej.
I den forbindelse talte vi om den app et medlem i DØE har lavet. På sidste stormøde blev nævnt at den
skal/bør opdateres.
KJ fortalte om Øl paraden på Rønne torv. Stærkt inspireret af hvad de har lavet i Kolding.
LRs kom i den forbindelse ind på ambitionerne om en Beerwalk som i Aalborg.

6. 19.45 Valg af ny næstformand til Region København
Vi valgte en pragmatisk løsning med de 2 gode kandidater der meldte sig: Steen (SC) blev 1,
næstformand og Kurt (KJ) 2. næstformand. Enkelt og genialt.

7. 19.55.Økonomi, LBJ
Vi anerkender de specielle udfordringer Bornholm har - og der var enighed om at vi yder tilskud til
ekstern foredragsholder 2 gange om året. Der kan "frit" budgetteres op til 5 kkr.
Der blev gjort opmærksom på de midler der er i Regionen - og at der ikke er grund til at holde sig
tilbage. Det "faste" tilskud er øget efter at Frederiksberg er startet op.

8. 20.05 Bustur med regionen, LRS, HS, se
LRS og HS står for det praktiske på dagen.
Vibesluttede et "internt" loft på 40 deltagere, med mindre vi kommer væsentlig over. Bus ti! mere end
40 (op til 60) er forholdsvist dyrere. Melder der sig mere end 40 får de oplyst de er på venteliste. Kan
vigøre takket være Regionsformandens formulering om begrænset antal pladser .. ©

9. 20.35 Øllets Dag
For få bryggerier havde givet tilsagn. Vi laver således ikke noget Regions-arrangement.
Lokalafdelingerne laver hver for sig.



10. 21. 00 Grænser
En del debat mundede ud i følgende konkrete forslag vi vil gå videre med i DØE - i første omgang til
Regionsrådsmødet i Nyborg 8-6 :

a. Det skal være tilladt selv at vælge den lokalafdeling man vil høre til - og hvor man så har
stemmeret. Bryder med nuværende princip om at bopælen bestemmer.

b. Det skal gøres muligt at vælge flere lokalafdelinger man ønsker at modtage medlemsmail fra.
Dette ud fra at medlemsmail har væsentlig informationsværdi - og er "push" info, hvor
arrangementskalenderen er "pull".

c. Lokale kræfter der ønsker at etablere en lokalafdeling, skal hjælpes og fremmes.
11. 21.15 Haveselskabets Have

"EL har modtaget forespørgsel vedr. deltagelse. EL præsenterer ideen og vi beslutter om vi skal gå
videre." :
Vi sender ud i næste medlemsmail, om der er nogen der vil hjælpe.

12. 21.30 Regionsrådsmøde 8. juni
(Se punkt 10).
Supplere forslag om studierabat med pensionistrabat.
Generel rabat ved fravælgeise af papirudgaven af ØLentusiasteN.
Bedre opsamling (fra Landsbestyrelsen) af resultater fra underudvalg.
Fælles / landsdækkende ordning for logo-tryk - for lokalafdelingerne.

13. 21.45 Næste bestyrelsesmøde i Region København
Fredag den 8-11, startende med spisning.

14. 21.50 Eventuelt
LBJ: Fælles initiativ ølfestivalen - plakater, hvervning? : Mærkestederne har IKKE fået fra

sekretariatet i år.
Lokalafdelingerne klarer selv.
Typ03 kurser? : Vi henvender os bare til Regionsformanden.. ©
Den Regionale Ølpris? : Vi ser efter Ølfestivalen. 2 kandidater allerede nu: Skovlyst og Jan Paul,
Svaneke.

Der mangler frivillige til lørdag aften på ølfestivalen (BRT).
Stronzo er ved at etablere sig "et sted" i Nordsjælland. Kødbyen er opgivet. (BRT).
CPH Cooking kan søges om penge til et "event". Deadline medio maj. Frederiksberg/Kh (EJ).
Flere har nu anvendt samme spørgeskema-funktion som Frederiksberg. Forslag om at lave et fælles
landsdækkende, med DØE logo m.v. Spm. Rettes til Brian Hvam (EJ).
Frederiksberg holder sommerfest 9-6. Hvem kommer og hjælper? (EJ)
Der er nu lavet en fælles Google-konto (EJ) til offentliggørelse og planlægning af kommende
arrangementer, der endnu ikke er på arrangementskalenderen. For at sikre mod overlap i datoer og
emner.
Godt råd: Reklamer for "naboernes" næste arrangement(er) i egen medlemsmaiis.

- Tak for godt møde-


