
 
 

September smagningen er fastsat. Emnet bliver et dansk
provins bryggeri. 
 
Igen har Jacob Hertz meldt sig til at stå for en smagning,
og denne gang har han  få fat i hele 14 øl fra bryghuset
No5 i Holbæk, Så vi skal smage mange af deres øl, bl.a.
der Chokolade Bock, som er meget højt rate blandt øl
anmelder. 
 
Den finder sted den 23. september 2014 kl. 19:00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. 
 
Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen. 
 
Du kan nu tilmelde dig denne smagningen her. 
 
Det er sidste mulighed den 19. september 2014 til at
tilmelde sig smagningen. 
 
Vi gælder os til at se jer alle sammen til denne smagning,
som er starten på efteråret.

 

 

Er du den nye brygmester??

Eller går du bare der hjemme og brygger lidt til dig selv, så
er det dig vi gerne vil i kontakt med.

 
Til vores Årsmøde den 22/10 2014 kunne vi godt tænke os
at lave en smagning med jeres hjemmebryg.

 
De første har meldt sig, men skal vi op og smage 6-8 øl,
skal der komme nogle flere frem.

 
Så er det din øl som vi også skal smage så meld tilbage på
martin.nygaard.diedrichchsen@ale.dk, med at du gerne vil
tage 2-3 liter øl med til smagningen, og hører hvad andre
mener om dit bryg.

  

PREVIEW!

http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=0301fd564c
mailto:martin.nygaard.diedrichchsen@ale.dk


Eneste krav er at du kan fortælle lidt om øllet, så som alc.
procent og type. men gerne mere.

 
Hvis dette skal kunne lade sig gøre, er det nu du skal
melde ind. Så vi kan se at der er nok til at vi kan få dette
til at lykkes.  
Ellers skal vi til at finde på noget andet. Så stødt op om
dette, så vi rigtig kan komme vidt omkring.

Selve årsmøde indkaldes ud til, så vi kan tale om hvordan
afdelingen skal fungere.

Indkaldelse til Årsmøde 2014.

Den finder sted den 22. oktober 2014 kl. 18:30 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. 

Dagsorden på dette årsmøde er:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Lokalafdelingen
3. Indkommede forslag (forslag skal være formanden i

hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til
medlemmerne)

4. Valg af Lokalafdelingensformand
5. Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet

valg, forsætter med arbejdsgruppe)
6. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer

(forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe
strukturen)

7. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis
punkt 6 vedtages med arbejdsgruppen)

8. Eventuelt

 

http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus

