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REFERAT 
Bestyrelsesmøde 

Region København  
Skaal 

3.11.2018 kl. 14.00 
 

Deltagere: 
Karsten Bredow Larsen (KBL), lokalnæstformand Rødovre 
Lars B. Jespersen (LBJ, lokalnæstformand København og regionsnæstformand 
Jens Bekke (JB), bestyrelsesmedlem København og landsnæstformand 
Kim Danø (KD), lokalformand Rødovre 
Lars Rasmussen (LRS), lokalformand København 
Jerry Møller Jensen (JMJ), bestyrelsesmedlem København Nord 
Flemming Schwartz (FS), kasserer Amager 
Bitten Riis Thomsen (BRT), lokalformand København Nord og regionsformand 
Hans Jeppsen (HJ), lokalformand Bornholm 
Dan Jeppsen (DJ), lokalnæstformand Bornholm 
 
BRS indledte mødet med at byde velkommen, fortælle hvor toiletterne var og bad hver enkelt 
mødedeltager om at præsentere sig selv, hvilket skete.  
 
Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent 
 
LRS blev foreslået og valgt.  
 
Dagsordenens punkt 2: Valg af referent 
 
LBJ blev foreslået og blev valgt. 
 
Dagsordenens punkt 3: Regnskab 
 
BRS uddelte årsregnskabet og gennemgik det, se vedlagte bilag 1. Der var lidt småsnak 
omkring det, men ikke nogen egentlige indvendinger. 
 
Dagsordenens punkt 4: Valg af formand 
 
BRS genopstillede og blev valgt.  
 
Dagsordenens punkt 5: Valg af næstformand 
 
LBJ genopstillede og blev valgt. KBL blev stillet i udsigt, at han ville kunne blive valgt næste 
år.  
 
Dagsordenens punkt 6: Folkemøde 
 
JB: Jeg, Lokalafdeling Bornholm, Carlsberg og Danish Crown etablerede en pop-up bod på 
torvet ved Folkemødet på Bornholm i 2018.  
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JB: Næste år bør der være andet øl end Carlsbergs, gerne noget lokalt, men vi vil fortsat gerne 
have et samarbejde med Carlsberg og Danish Crown. Gerne et større separat telt. 
 
HJ: Enig i denne model.   
 
JB: Jeg tager kontakt med Carlsberg og Danish Crown for at forsøge at etablere en sådan 
løsning.  
 
KD: Personer udenfor Bornholm, vil formentlig gerne stille op til arrangementet som frivillige, 
hvis det bliver nødvendigt. 
 
Dagsordenens punkt 7: Carlsbergs Ølsmagningskursus 
 
JB fortalte om Carlsbergs ølsmagningskursus, der består af 7 moduler, de kræver hver to timers 
læsning med efterfølgende eksamen. Det er beregnet for deres egne medarbejdere og koster 
imellem 20 og 30.000 kr.  
 
Ideen er, at vi forsøger at uddanne nogle få ølentusiaster, der skal få en basisviden, der kan 
sætte dem i stand til efterfølgende at uddanne andre ølentusiaster. Vi kan ikke betale for de 
føromtalte kurser. Det vil være en forudsætning for gennemførelse af kurserne, at vi 
efterfølgende forpligter os til at benytte den opnåede viden.  
 
JMJ omtalte øldommeruddannelsen, der koster 500 kr., kræver en del hjemmearbejde og 
afsluttes med en eksamen.  
 
JB: De uddannede kan måske holde små kurser for nye medlemmer i løbet af 5 aftener på et 
år.  
 
JMJ: Det bør ske regionsvist.  
 
LRS: Vi i Lokalafdeling København har forsøgt at holde kursus for nye medlemmer, jeg er enig 
i, at det bedste ville være at holde den slags regionsvis.  
 
JB lovede at gå videre med planerne.  
 
Dagsordenens punkt 8: Årets lokalafdeling 
 
Efter en del snak blev det konkluderet, at hver lokalafdeling sender en begrundet indstilling til 
hvem de synes skal være årets lokalafdeling 2018 til BRT; BRT udsender herefter en mail med 
kandidaterne. Lokalafdelingerne stemmer herefter om, hvem de synes er bedst, og BRT sender 
herefter det forslag fra Region København, der får flest stemmer, videre til lokal- og 
regionskoordinatoren. Dette skal ske senest den 31.12.2018.  
 
Dagsordenens punkt 9: Den Regionale Ølpris 
 
BRT: Jeg foreslår Small Batch Brewery på Bornholm. Der var enighed omkring dette. 
 
Dagsordenens punkt 10: Fælles arrangementer 
 

1. Finalesmagning 2018 
 

BRT nævnte, at Lokalafdeling København Nord var villige til at stå for arrangementet på 
Telefonfabrikken, som det tidligere er sket, men at vi måske skulle lave det to steder i stedet 
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for kun 1. Der var størst stemning for kun at holde 1 arrangement på Telefonfabrikken, så 
det blev besluttet, at det er det vi gør.  
 
2. SM i håndbryg 

 
BRT mente, at arrangementet måske burde omtænkes, så der fremover skulle nedsættes 
en gruppe bestående af 2 personer fra hver af de 4 sjællandske regioner, der så skulle blive 
enige om arrangementet. Grunden til dette var, at det de sidste 2 år ikke var lykkedes at 
få stablet et arrangement på benene.  
 
LBJ hævdede, at det næppe ville være lettere for 8 personer end for 4 personer at blive 
enige om et arrangement og sagde, at hvis ingen andre ville, så ville han godt stå for 
arrangementet.  
 
KD nævnte, at han personligt havde kendskab til 50 håndbryggere, der ville være 
interesserede i at deltage, så det ville være vigtigt med en tidlig udmelding om forventet 
gennemførelse. Gerne med 1 års varsel.  
 
KBL spurgte, om en sportsklub eller -forening måske kunne være en mulighed? 
 
FS foreslog Prismen på Amager som en mulighed. 
 
KD nævnte Kulturhuset Brøndby Strand og Kilden i Brøndby som muligheder.  
 
LBJ nævnte, at LRS og han i løbet af kort tid, skulle have en snak med Frederiksberghallen 
i forbindelse med arrangement af DM i blindsmagning af øl for hold – vi forsøger at holde 
dette møde enten onsdag den 7.11. eller fredag den 9.11. LRS holder ferie i perioden 17.11. 
– 10.12. og det vil være godt, hvis vi har fået en snak med dem om muligheden af også at 
afholde SM i håndbryg der, inden hans ferie. Er det muligt, skal de øvrige sjællandske 
regioner naturligvis også spørges. Regionsbestyrelsen vil blive informeret, når mødet med 
Frederiksberghallen har fundet sted.  
 
KD gjorde opmærksom på, at tilgængelighed ville være et vigtigt element. Håndbryggerne 
skulle kunne komme ind med deres udstyr, der skulle være parkeringsmulighed og endelig 
ville det være godt, hvis man kunne komme til stedet med offentlig transport. 
 
3. Midtfyns Bryghus 

 
Punktet var sat på dagsordenen efter anmodning fra Lokalafdeling Ballerup. Da der ikke      
var nogen repræsenteret fra denne afdeling fortalte BRT, hvad det var der ønskedes drøftet. 
I Ballerup ville man gerne lave et møde med Midtfyns Bryghus, men var bange for, at man 
ikke ville have økonomi til det, og at det måske derfor burde laves som et regions-
arrangement.  
 
BRT gjorde opmærksom på de mails, som landsbestyrelsen udsender og nævnte muligheden 
for at nævne et arrangement af den art der.  
 
HJ spurgte om Lokalafdeling Ballerup ikke blot kunne søge om underskudsdækning. Svaret 
var selvfølgelig jo, men der skal i så fald medsendes et realistisk budget. Regionsformand/-
næstformand kan ifølge regionens forretningsorden, der kan ses på regionens hjemmeside 
efter login, godkende beløb på op til 2000 kr. Er beløbet, der søges om højere end 2000 kr. 
skal alle lokalafdelinger spørges.  
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BRT: På et tidligere bestyrelsesmøde i Region København vedtog vi, at en lokalafdeling har 
ret til at sende en ansøgning med et minus på 50 kr. pr. person.  
 

DJ: Kommer Eddy fra Midtfyns Bryghus til Ballerup, kan vi også godt komme fra Bornholm. 
 
KD: Ballerup har svært ved at tiltrække nok til deres møder. Det er derfor vigtigt at gøre 
opmærksom på den slags arrangementer via mails til medlemmerne både lokalt og 
regionalt. Opfordrede BRT til at spørge om, hvor det skulle finde sted og at tage kontakt 
med Ballerup.  
 
BRT opfordrede lokalafdelingerne til at lave links til de øvrige lokalafdelingers arran-
gementer.  
 
4. Bustur 
 
BRT: En mulighed var at lave en tur til Refsvindinge, overnatning der i deres hytter, besøg 
på deres bryggeri og andre kunne være en mulighed. Det bør være en regionstur. Skal der 
lejes bus bør vi tage toget til Fyn og så leje bussen der, det er dyrt at få den over broen.  
 
LRS: Vi har flere gange forsøgt at lave en tur til Refsvindinge med overnatning i deres hytter, 
men der er flere års ventetid, hvis det skal foregå i en weekend. 
 
KD: Overnatning på vandrerhjem er et godt og billigt alternativ.  
 
BRT: Jeg tager ideerne med hjem og fremlægger spørgsmålet om en tur igen på næste 
bestyrelsesmøde i Region København.  
 
 

Dagsordenens punkt 11: DM i blindsmagning 
 
LBJ: Som allerede nævnt er vi i Lokalafdeling København, som vindere af DM i blindsmagning 
af øl for hold i 2018, ved at undersøge mulighederne for, hvor vi kan være. Næste kontakt er 
Frederiksberghallen.  
 
KD: Vigtigt med en hurtig udmelding om, hvornår det bliver, da mange lokalafdelinger 
planlægger udtagelsesmøder inden. Helst besked inden 31.12. da mange planlægger deres 
aktiviteter for næste år, omkring det tidspunkt.  
 
BRT: Har i brug for hjælp? 
 
LRS: I første omgang nej tak. Vi undersøger først, hvad vi har brug for og hvad vi kan skaffe. 
 
LBJ: Lokalafdeling Rødovre har nogle kander, der blev benyttet i 2018, dem vil vi gerne låne. 
Er der flere hold, end der er kander til, må vi købe flere. 
 
Dagsordenens punkt 12: Udvalg 
 
LBJ: Ved det senest afholdte Regionsrådsmøde blev det besluttet, at landsbestyrelsen skulle 
gennemgå de landsdækkende udvalg, beslutte hvad der skal ske med dem og melde ud 
omkring dette. Sagen bliver drøftet på et landsbestyrelsesmøde den 22.11., og så får vi besked 
om resultatet. 
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Dagsordenens punkt 13: HOF 
 
LBJ: Personligt sidder jeg i 2 landsdækkende udvalg. Øllets Dag Udvalget. På en forespørgsel 
til landsformanden Hans Peter Jepsen blev det sagt, at dette udvalg ville blive bibeholdt. Det 
andet udvalg jeg sidder i er HOF = Hvervning og Fastholdelse. På landsbestyrelsesmødet den 
22.11. vil det blive besluttet, hvad der skal ske med det, men det ville formentlig blive ændret 
til at hedde Hvervningsudvalget. Der blev ikke sagt noget om sammensætningen af udvalget.  
 
Dagsordenens punkt 14: Øl og cider 
 
LBJ: Lokalafdeling København er blevet inviteret til at deltage i et julearrangement afholdt af 
Danish Cider House. Se vedhæftede invitation (bilag 2). Vi har ikke forpligtet os til noget, ud 
over at viderebringe opfordringen til vores medlemmer om at tilmelde sig som frivillige, og at 
sende opfordringen via mails og Facebook til hele regionen. De frivillige forventes at fortælle 
om øllet og bryggerierne og har ret til også at uddele materialer fra DØE, at fortælle om 
foreningen og at forsøge at hverve medlemmer. Der vil være både øl og cider på standen, men 
cideren tager Danish Beer House sig af.  
 
Dagsordenens punkt 15: Shoppen 
 
LBJ: Det er fortsat muligt for medlemmer, lokalafdelinger og regioner at købe ting fra 
sekretariatet (Shoppen), men det skal i øjeblikket ske telefonisk eller via mail. Shoppen 
fungerer ikke via ale.dk endnu, og prioriteringen for vores IT-medarbejder er, at Shoppen først 
kommer til at virke, når det medlemssystem, der i øjeblikket er ved at blive indført, fungerer. 
Der er ikke angivet nogen deadline.  
 
Dagsordenens punkt 16: Gode Ølsteder 
 
LBJ: Vores web-app. er ikke klar endnu, men har første prioritet, når det nye medlemssystem 
er klar. Der er ikke angivet nogen deadline.  
 
Dagsordenens punkt 17: Materialer 
 
LBJ: Lokalafdelingerne har oplyst, hvilke materialer de har, som andre evt. kan låne. Dette kan 
ses af den udarbejdede liste. Se bilag 3.  
 
BRT: Vi har fået en ny infostand. Den har vi liggende hos os i Lokalafdeling København Nord.  
 
LBJ: Jeg har føjet den til listen.   
 
Dagsordenens punkt 18: Næste møde 
 
BRT: Lokalafdeling Ballerup var utilfredse med, at dette bestyrelsesmøde i Region København 
var blevet flyttet en uge. BRT forbeholder sig retten til at gøre dette.  
 
KBL: Ville det være en mulighed at holde næste møde på Restaurant Højt Skum under 
ølfestivalen? 
 
BRT: Nej dårlig idé. Foreslår i stedet at vi holder det den 30.4.2019 Ingen havde noget imod 
denne dato.  
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Dagsordenens punkt 19: Eventuelt 
 
HJ: I forbindelse med udnævnelsen til årets lokalafdeling modtog vi 10.000 kr. Dem vil vi gerne 
bruge til en bustur til Sverige. Har vi mulighed for at begrænse tilmeldingen til kun at omfatte 
bornholmere? 
 
Der var almindelig enighed om, at det må man ikke, da en af fordelene ved at være medlem 
af Danske Ølentusiaster er, at man har ret til at deltage i alle medlemsarrangementer over hele 
landet.  
 
Mødet sluttede i god ro og orden kl. ca. 18.  
 
LBJ 5.11.2018. 
 



Region: Region København år/periode: 2018

10.000,00kr   16.000,00kr       63%

Medlemsindtægt 10.000,00kr                  16.000,00kr                       63%
1011 Tilskud fra DØE 10.000,00kr                   16.000,00kr                        63%

-8.579,85kr.    -16.000,00kr.     54%

Regionsbestyrelsemøder (4.922,75)kr                   (5.000,00)kr                        98%
Del 1 Regionsbestyrelsemøde - Maj (1.582,00)kr                    (2.500,00)kr                         63%
Del 2 Regionsbestyrelsemøde - November (2.738,80)kr                    (2.500,00)kr                         110%
Del 3 Kontorudgifter regionen (71,95)kr                         -kr                                   
Del 4 Div. Drift udgifter (530,00)kr                       -kr                                   

DØE Generalforsamling (3.036,52)kr                   (4.500,00)kr                         67%
Del 5 Bustur Generalforsamling (1.836,52)kr                    (2.500,00)kr                         73%
Del 6 Transport for Bornholm til Generalforsamling (1.200,00)kr                    (2.000,00)kr                         60%

Årsmøder (598,00)kr                      (1.500,00)kr                        40%
Del 7 Årsmøde Amager -kr                              (150,00)kr                            0%
Del 8 Årsmøde Ballerup -kr                              (150,00)kr                            0%
Del 9 Årsmøde Bornholm (598,00)kr                       (750,00)kr                            80%
Del 10 Årsmøde København -kr                              (150,00)kr                            0%
Del 11 Årsmøde København Nord -kr                              (150,00)kr                            0%
Del 12 Årsmøde Rødovre -kr                              (150,00)kr                            0%

Tilskud/Underskudsgarati (22,58)kr                        (5.000,00)kr                        0%
Del 13 Taste of Amager (EBCU) (22,58)kr                         
Del 14 - -kr                              
Del 15 - -kr                              
Del 16 - -kr                              
Del 17 - -kr                              
Del 18 - -kr                              

Resultat:
Årets resultat 1.420,15                         -kr                                   1420%

9.596,10         
Bankkonto 9.596,10                         

9.596,10kr     
Egenkapital, primo 8.175,95kr                     
Årets resultat 1.420,15kr                     

Budget

Aktiver:

Status

Passiver:

REGIONSREGNSKAB

Indtægter:

Udgifter:



                        BILAG 2                        
INVITATION 

 
Fra The Cider House har vi modtaget følgende invitation:  
 
Hjælp til juleølbod i nogle timer på Kongens Nytorv i perioden 26.11.2018 til 22.12.2018. 
 
Leder du efter lidt julesjov, og har du lyst til at bidrage med din viden om øl til et bredt og muligvis 
internationalt publikum, så er vores juleølbod på Kongens Nytorv måske lige noget for dig.  
 
Som et andet tiltag vil The Cider House i år have en bod på Kongens Nytorv, der vil sælge juleøl (såvel 
som cider fra fad og varm krydret julecider) fra forskellige danske bryggerier: Kongebryg, Brewers Inc., 
Herslev, Hancock, Dry & Bitter samt andre. 
 
Vi leder efter frivillige, der i perioden, i form af 2 timer, har lys til og mulighed for at supportere de 
ansatte i boden med jeres viden om juleøl og samtidig få rig lejlighed til at tale med de besøgende om 
Danske Ølentusiaster.  
 
Antal besøgende, samt hvilke besøgende, der kommer, kan man aldrig helt vide, men vores bod er i 
nærheden af madområdet, serveret fra andre stande og det er med til at gøre boden til en populær 
holdeplads.  
 
Vi tænker, at tidsrummet vil være  
 
Tirsdage og onsdage½  fra kl. 16.00 – kl. 18.00 
Torsdage   fra kl. 16.00 – kl. 18.00 eller fra kl. 18.00 – kl. 20.00 og 
Søndage   fra kl. 13.00 – kl. 15.00 eller fra kl. 16.00 – kl. 18.00 
 
Såfremt dette har din interesse, glæder vi os til at høre fra dig på cider@smorumnet.dk. 
 
Vi kan supplere med yderligere oplysninger: 
 
Der vil være beskrivelse af øllene bag på fadølshanerne. 
Personalet tager sig af præsentation og ophældning af cider og brandy.  
Skal der modtages penge, sørger personalet for dette.  
Hvilke øl der skal præsenteres, er endnu ikke fastlagt. 
Boderne vil være opvarmet.  
Lokalafdeling København sørger for hvervemateriale fra Danske Ølentusiaster. 
Cider House har tidligere holdt arrangementer på Højbro Plads og gør det også denne gang. De to billeder 
nedenfor er fra deres bod på Højbro Plads.  
Spørgsmål: Kontakt venligst lars.b.jespersen@ale.dk. 
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BILAG 3

Amager 2 Små faner Øllets Dag anne.dorte.nielsen@ale.dk

1 Stort banner Velkommen til Øllets Dag
1 Info-stand
1 Roll-up-stander

Ballerup 2 Beachflag henrik.suhr@ale.dk

30 Smageglas
Bornholm 2 Beachflag Øllets Dag hans.jeppsen@ale.dk

6 Banner Øllets Dag
København 27 Smageglas Pokal - store lars.rasmussen@ale.dk

1 Info-stand
36 Smageglas Små
25 Smageglas Bellahøj
1 Roll-up-stander
3 Kander Store

København Nord 1 Beachflag bitten.riis.thomsen@ale.dk

2 Bannere
Rødovre 1 Beachflag Godt øl til danskerne Kim.danoe@ale.dk

1 Roll-up-stander
1 Banner Godt øl til danskerne
1 Banner Øllets Dag
15 Kander Små

Region København 1 Ny infostand bitten.riis.thomsen@ale.dk

Materialer der kan lånes

mailto:anne.dorte.nielsen@ale.dk
mailto:henrik.suhr@ale.dk
mailto:hans.jeppsen@ale.dk
mailto:lars.rasmussen@ale.dk
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
mailto:Kim.danoe@ale.dk
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk

