
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Årsmøde og oktober smagning.
Kom til julemarket i Borgernes Hus.
Referat fra smagning i september.
Idéer til November smagningen og 2014.

Så er det ved af være tid til at gøre status for året. Det vil
ske til vores årsmøde, som finder sted den 29. oktober kl.
18:30 i "Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860
Søborg. 

Og nu tænker du ååhhh, årsmøde det lyder kedeligt, men
sådan er det ikke i Danske Ølentusiaster.

Selvfølgelig er er det lidt vi skal igennem i henholdt til
vedtægterne, derfor ser dagsorden på lokalafdelingens
årsmøde således ud:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Lokalafdelingen
3. Valg af Lokalafdelingensformand
4. Valg af Lokalafdelingensnæstformand
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af menige bestyrelsemedlemmer (antal afgjort i

punkt 5)
7. Eventuelt.

Skulle du sidde med noget du gerne vil have op på
årsmøde, må du meget gerne sende en mail til
bitten.riis.thomsen@ale.dk, dette gælder også hvis du
ønsker at stille op til bestyrelsen eller andre poster.

 

29. oktober Årsmøde

28. november Smagning

30. november Julemarket

1. December Julemarket

22-24. maj Ølfestival

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.

 

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

Så hold øje
med: kongenslyngby.ale.dk

 

 

PREVIEW!
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Vi regner med at være igennem denne dagsorden kl.
19:00, derfor har vi inviteret Indslev Bryggeri til at
afholde en smagning.

Vi vil skulle smage et udvalg af Indslevs hvede øl og Ugly
Ducks mere humlet øl. 
Jeg er sikker på vi også kan få en god historie om hvorfor
og hvordan De på det fynske brygger deres øl.

Selve årsmødet er gratis at deltage i, mens det kosteer
125,- kr. at deltage i smagningen.

Du kan allerede nu tilmelde dig enten årsmødet eller
årsmødet og smagningen her.

 
Det er sidste mulig den 20. Oktober 2013 til at tilmelde sig
smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til denne vigtig dag, og
smage dejligt øl sammen med os.

 

Vi har i år mulighed for at deltage i Borgernes hus
julemarked den 30. november og de 1. december.

Vi vil prøve at lave en lille info bod, hvor vi vil dele
smagsprøver ud og fortælle om vores dejlige forening.

Til dette skal vi bruge netop dig!!!

Vi skal have nogle til at komme og hjælpe os hvis dette
skal blive muligt. Det er en enestående chance for at vise
os og blive flere til vores smagninger. Samtidigt vil du få
en hyggelig dag med andre ølentusiaster.

Hvis du kan bruge et par timer på at fortælle om det gode
øl og en velsmagende forening, så er det dig vi skal bruge. 
Skriv til martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk for så finder
vi ud af hvad tid og hvornår du skal være med til at
hjælpe.

P.S. kan du kun 1 timer er det også fint, alle kan bruges.

 

Du har også mulighed for
at følge med på vores
facebook side. Klik på
logo her under og du
kommer ind på siden hvor
du så kan "syntes godt om"
siden for at få nyheder og
opdateringer.

 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=02a21169d1
mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
https://www.facebook.com/DOEKongensLyngby


Onsdag den 25. september 2013 var det tid til lokal
afdelingens september smagning.

Denne smagning havde fået Joacob Medici øl som tema,
hvilket betød at vi skulle igennem et bredt udvalg af hans
dejlige øl.

Finn "Fnuggi" havde været ude og skaffe hele 11 af Jacobs
øl, som vi så skulle igennem denne aften.

Aftens bedste øl var Jacobs Chili Lakrids øl, som fik hele
9 på en scala fra 1 -9. 
Men de fleste øl lå over 5 og vi kan derfor konkludere at
Jacobs øl ligger godt til ølentusiasterne.

Smagningen sluttede efter en dejlig aften, og alle
deltagerne lovede at gå hjem og finde nogle at lokke med i
foreningen og dermed skabe et større deltager antal
deltager til vores smagninger.

Vil du læse mere og se flere billeder fra denne gode og
dejlige smagning så klik her.

 

Som i kan se, er datoerne for resten af året sat. Og som det
fremgår af kalenderen, er der næsten også planlangt, hvad
der skal ske ved de forskellige smagninger.

Den eneste, der ikke helt er planlangt endnu, er
smagningen i november. Vi tænker, at det nok bliver noget
med juleøl. 

http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=25587&md5=a79d04d9d28b846660a2aa20bcb3981b200afbd2&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=25588&md5=fc43fdecacb7e045fde8eeb8a2d19874ba28d506&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=25589&md5=87d5b0b8d2bf08b47263d2075e093116e4983dcc&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Men vi vil gerne have ideer og forslag til, hvordan vi skal
få selve smagningen til at forløbe.

Det kan evt. være der sidder en af jer der har lyst til at stå
for at finde nogle gode og anderledes jule øl, eller en der
ligger inde med en helt ny vinkel på, hvordan vi skal
komme gennem juleølene.

Hvis du skulle sidde og tænke "jeg her da lige ideen" hører
vi meget gerne fra dig. 
Du kan sende en mail til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk eller komme med dine
ideer ved næste smagning.

 

Højt Skum, Vi ses til årsmøde

Bitten Riis Thomsen

 

mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk

