
 

Kan du ikke læse denne mail, så klik ind på
hjemmesiden her. 

September skulle så ikke blive måned, hvor vi kom i gang
igen.

Men en ting er sikker og det er at vi vil afholde årsmøde
den 21. oktober, med mindre der sker en stramning i
forsamlingsforbundet.

Vi vil søger for håndsprit og afstand m.m. til årsmødet, så
du trygt kan møde op og give dit besyv med.

I denne nyhedsmail vil du kunne læse om:

Årsmøde
Ølvalg 2020

Skulle du sidde med en ide til en smagning eller andet du
syntes vores lokalafdeling skal kikke på, så skriv også til
Lokalafdelingen.

Vi ønsker særligt at høre om gode indkøbs og
udskænknings steder i lokalafdelingens område, da vi
gerne vil have flere ting ind i godeølsteder.dk

Den 21. oktober 2020 - 18:30 er det tid til vores Årsmødet
og oktober smagning. Det forgår på Telefonfabrikken,
Telefonvej 8, 2860 Søborg

BEMÆRK vi starter kl 18:30

Først starter vi med at afholde vores årsmøde med denne
dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af Referant

 

  21/10 Årsmøde og smagning 
  02/12 Julehyggesmagning

Med forbehold for ændringer.

Medbring selv Danske Ølentusiasters
smageglas, når du deltager i
afdelingens ølsmagninger.  
Har du ikke et selv, så giv besked
til formanden, som du kan låne et af.

Regionen: 
  05/09-05/12 - Ølvalg 
  07/11 - Regionsbestyrelsemøde

Amager: 
  Spørg Lokalformanden

Ballerup: 
  04/11 - Årsmøde og håndbryg

Bornholm: 
  14/11 - Julesmagen

København: 
  22/10 - Årsmøde 
  03/12 - Julemøde

Rødovre: 
  22/10 - Årsmøde 
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3. Beretning om lokalafdelingen
4. Aflæggelse af regnskab (klik her)
5. Valg af Lokalafdelingsformand
6. Valg af Afdelingskasserer
7. Valg af Afdelingsnæstformand
8. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer

og valg af menige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant

10. Eventuelt 

Årets danske Bryggeri

Vi håber i vil sende forslag til årets danske Bryggeri, på
forhånd til os men en lille begrundelse for hvorfor lige
netop de skal vinde. 
Lige som vi også hører fra jer hvis der er andet som i
ønsker behandlet på årsmødet. 
Send det på mail til lokalafdelingen.

Efter selve årsmøde vil vi afholde vores oktober
smagning, hvor vi får besøg af Gamma Brewing Company

Gamma Brewing Company blev grundlagt i marts 2015 og
er et dansk håndværksbryggeri beliggende i herlev, lige
nord for København. Tidliger var de en del ag ølkolektivet
i Gørløse. 
Gamma blev født af en ambition om at skabe lækker øl,
der er lige så glædeligt at lave som det er at drikke. Uanset
hvilken ølstil de laver, er deres fokus fortsat på kvaliteten
og forpligtelsen til konstant forbedring og innovation med
en tendens til overdådig brug af humle.

Smagningen kommer til at koste ca. 175,- kr. at deltage i,
mens det er ganske gratis at deltage i årsmødet. (man kan
godt nøjes med at deltage i årsmødet). 

Vi ønsker at alle tilmelder sig også selvom man kun
deltager i årsmødet. Dette skyldes at vi er nødt til at
forholde os til det retningslinjer der er i forhold til
COVID-19.

Tilmeldingen sker her.

Sidste tilmelding er den 13/10

Danske Ølentusiaster afholder i efteråret 2020 et ølvalg.

  16/11 - Juleøl 
  12/12 - Julefrokost

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens hjemmeside.

Så hold øje
med: https://www.ale.dk/koebenhavn-
nord

Du har også mulighed for at følge
med på vores facebook side.

Klik på her og du kommer ind på
siden, hvor du så kan "syntes godt
om" siden, for at få nyheder og
opdateringer.
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Men ikke et hvilken som helst ølvalg. 
Vi skal smage og stemme os til danskernes foretrukne
IPA-type.

Danske Ølentusiaster har i samarbejde med Skanderborg
Bryghus og North Retail fået brygget tre forskellige
IPA'er.

Øllene kan fra uge 36 købes i Salling og udvalgte
Dagrofa-butikker.

Du kan stemme på din favorit øl fra lørdag d. 5 september
til fredag d. 4 december 2020. 
Dette gøres på hjemmesiden: https://Ølvalg.ale.dk/, hvor
det også er muligt at læse meget mere om øllene og
ølvalget

De tre kandidater er:

DEN LANGE SØREJSE 
En klassisk engelsk IPA, der med sine engelske humler
giver krydrede smagsnoter og efterlader en rundhåndet
bitterhed på tungen i lang tid.

DE BITRE HUMLER 
En læskende US West Coast IPA med masser af
amerikansk humle, der giver den en smag af grapefrugt og
sommer på stranden.

DEN NYE HUMLEJUICE 
En gylden, hazy US New England IPA, der minder om
eksotiske frugter, der køler om sommeren og smager af sol
hele året rundt.

Vi glæder os til at afholde årsmøde og ser alle jer dejlige
medlemmer igen. Lige som det er jer der skal komme med
ideer og forslag til der arbejde der sker i foreningen

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen
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