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REFERAT 

Bestyrelsesmøde Region København 
9.11.2015 kl. 19 

Kulturanstalten Lyrskovgade 
 

Deltagere: 
 

Ballerup: Lokalformand Henrik Suhr (HS), bestyrelsesmedlem Steen Spuur Hansen 

(SSH) 
Bornholm: Lokalformand Hans Jeppsen (HJ), lokalnæstformand Leif Nielsen (LN) 

København: Lokalnæstformand Jan Erik Ingvaldsen (JEI), bestyrelsesmedlem og 
regionsformand Lars B. Jespersen (LBJ) 

København Nord: Bestyrelsesmedlem Jerry Møller Jensen (JMJ) 
Rødovre: Lokalformand Kim Danø (KD) 

 
Dagsordenens punkt 1: Velkomst og praktiske oplysninger 

 
LBJ (i egenskab af regionsformand) bød velkommen, fortalte hvor toiletterne var, bad 

om at få stillet mobiltelefoner på lydløs eller om at få dem slukket. Den første øl blev 
serveret. Øllene var hovedsageligt franske, men der var også et par engelske 

imellem. 
 

Dagsordenens punkt 2: Kort præsentation. 

 
LBJ præsenterede deltagerne, undskyld Leif, du blev præsenteret som 

bestyrelsesmedlem, hvor jeg skulle have sagt lokalnæstformand. 
 

Dagsordenens punkt 3: Valg af dirigent. 
 

LBJ foreslog KD og han blev valgt. 
 

Dagsordenens punkt 4: Valg af referent. 
 

KD foreslog LBJ og han blev valgt. 
 

Dagsordenens punkt 5: Regionsformandens beretning 
 

Årets aktiviteter i regionen havde bestået af 3 arrangementer.  

 
Finaleølsmagningen, tak til Lokalafdeling København Nord, der havde været praktiske 

grise i forbindelse med arrangementet.  
 

Det andet arrangement havde været busturen til generalforsamlingen i Odense i 
samarbejde med regionerne Midtvestsjælland, Nordsjælland og Storstrøm.  
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Tredje arrangement var uddeling af Den Regionale Ølpris til Simon Toft Hansen hos 
Ølsnedkeren. Dette havde ikke medført udgifter for regionen ud over de 16 kr. der 

var blevet brugt til en ramme.  
 

Dagsordenens punk 6: Økonomi 
 

Forud for mødet var udsendt bilag 1a og 1b, som det tydede på at deltagerne havde 
læst. Bilag 1a bestod af regnskabet, der dog ikke blev gennemgået i detaljer. 

 
LBJ nævnte, at udgifterne indtil nu var blevet foretaget af regionen samt 

lokalafdelingerne Bornholm og Frederiksberg. LBJ nævnte, at i det kommende år 
måske ville være godt med lidt tilbageholdenhed fra disse to afdelinger m.h.t. indkøb 

i forbindelse med Øllets Dag, hvorimod øvrige afdelinger så gerne måtte komme på 
banen. Naturligvis har alle lokalafdelinger ret til at købe ting via regionen, men der er 

vel grænser for, hvor mange T-shirts en lokalafdeling eksempelvis har brug for.  

 
Regionens udgifter havde bestået i regionsformandens rejse til årsmøde på Bornholm. 

Øvrige rejseudgifter havde han selv dækket. Desuden var der brugt penge på tilskud 
til bussen til generalforsamlingen i Odense. Da Region Københavns andel af denne tur 

ikke umiddelbart fremgik af regnskabet blev det oplyst, at den havde været kr. 
3957,75, hvilket var noget lavere end det budgetterede beløb på kr. 5500,00. 

Besparelsen var opnået fordi Erik Larsen (EL), Lokalafdeling Frederiksberg, havde 
fundet et bedre tilbud, end det vi tidligere havde brugt.  

 
Tidligere har Region København fået en tildeling på kr. 19.000, som et forhøjet beløb 

i forhold til øvrige regioner, men da LBJ ikke kunne dokumentere dette beløb, som vi i 
øvrigt aldrig har brugt fuldt ud, var der blev opnået enighed om, at vi fremover får 

trækningsrettighed på det samme beløb som øvrige regioner, nemlig kr. 7.000 i 
grundbeløb + kr. 1.500 pr. lokalafdeling, d.v.s. i alt kr. 17.500.  

 

På bilag 1b kunne man se, at kontostanden var kr. 3075,80 og at der var afsat kr. 
700 til aftenens øl og kr. 1600 til de to bornholmeres rejse til bestyrelsesmødet. Der 

kan til resten af året trækkes yderligere kr. 2500,00 fra landsbestyrelsen.  
 

På bilag 1b var desuden listet en række udgifter i det kommende år. Der udspandt sig 
en debat omkring det rimelige i at Lokalafdeling Frederiksberg havde fået udbetalt 

relativt store beløb til kontorhold. LBJ forsvarede det største af beløbene med, at det 
var fordi lokalafdelingen var kommet i en lidt penibel situation forud for deres 

ekstraordinære årsmøde, så de ikke stolede på at foreningens emailsystem virkede, 
og derfor ikke ville risikere eventuel efterfølgende kritik for manglende indkaldelse til 

mødet, og derfor havde brugt porto på udsendelse til alle lokalafdelingens 
medlemmer.  

 
Diskussionen omkring kontormidler er blevet drøftet på et tidligere bestyrelsesmøde i 

Region København, hvor det blev besluttet, at folk blot skulle henvende sig til 

regionsformanden og bede om de beløb de havde brug for. Denne kan så, ifølge 
forretningsordenen, bevilge op til max. Kr. 2.000. Er beløbet over kr. 2.000 skal 

lokalafdelingerne give deres tilsagn, før der kan ske udbetaling.  
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Situationen har imidlertid indtil nu været den, at alle andre end Lokalafdeling 

Frederiksberg har betalt deres udgifter til kontorhold selv. Den nuværende ordning 
føltes derfor ikke retfærdig og det blev vedtaget, at hver lokalafdeling fra nu af højst 

kan få bevilget kr. 500,00 om året til kontorhold. Er det totale beløb, altså 7 x kr. 500 
ikke brugt ved årets udløb, overføres det resterende beløb til brug for andre 

aktiviteter. 
 

Dagsordenens punkt 7: Nyt fra landsbestyrelse og udvalg 
 

Steen Christiansen (SC), landsbestyrelsesmedlem, næstformand i Region København, 
næstformand i Lokalafdeling Rødovre, var på grund af ferie ikke til stede på mødet, 

med havde forud for dette møde oplyst, at landsbestyrelsen havde fået besked om, at 
der forventede at komme et resultat omkring den nye hjemmeside og Typo3 en 

måned senere. Samarbejdet med den nye partner forløb godt. Vi venter i spænding, 
for løsningen har været længe under vejs.  

 

EL sidder i Øl og Mad Udvalget, men da han ikke var til stede, kunne vi ikke høre om 
deres arbejde. Det blev dog nævnt, at udvalget indtil nu havde uddelt Øl & Mad 

Prisen på Food Festival i Århus til Mads Østergård, Arla Unika.  
 

LBJ sidder i to udvalg. Øllets Dag Udvalgt og Udvalget for Fastholdelse og 
Rekruttering.  

 
Øllets Dag Udvalget havde senest indhentet info fra alle de lokalafdelinger, der havde 

afholdt Øllets Dag. Alle disse kommentarer er lagt på www.ølletsdag.dk og udvalget 
skal nu arbejde videre med dem, og besvare dem.  

 
Udvalget for Fastholdelse og Rekruttering har iværksat en spørgeskemaundersøgelse, 

hvor mere end 2000 medlemmer har svaret. Alle svarene er blevet analyseret 
generelt, men skal analyseres igen, så vi kan se, om der er forskel på den generelle 

opfattelse og opfattelsen fra de ældste (medlemsnr. 1 – 4000) og de nyeste 

(medlemsnr. 26.000 og op). Udvalget behandler en del af de 32 spørgsmål selv og 
resten er fordelt til foreningens øvrige udvalg. Der er deadline for rapportering til 

landsbestyrelsen den 30. november. Det er dog udvalgets absolutte mening, at 
analyserne også skal gøres tilgængelige for medlemmerne. Om det skal ske via 

ØLentusiasteN, som vi gjorde i første omgang eller på anden måde, er ikke fastlagt 
endnu. 

 
Dagsordenes punkt 8: Valg af regionsformand 

 
LBJ genopstillede og blev valgt. Han gjorde dog samtidig opmærksom på, at det var 

sidste gang, så næste år skal der vælges en ny. LBJ mente, at det ville være godt, 
hvis det ikke var en person, der i forvejen er tillidsvalgt, da eksempelvis arbejdet som 

lokalformand er langt mere krævende.  
 

KD indvendte, at det kunne være godt med en person, der havde bestyrelseserfaring. 

Det var der almindelig enighed om. 
 

 
 

http://www.ølletsdag.dk/
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Dagsordenens punkt 9: Valg af regionsnæstformand 

 
KD gjorde opmærksom på at SC, der som allerede tidligere nævnt ikke var til stede 

p.g.a. ferie, havde givet tilsagn om, at han var villig til genvalgt. Han blev valgt.  
 

Dagsordenens punkt 10: Fastholdelse og Hvervning 
 

LBJ havde ikke på forhånd uddelt materiale omkring dette punkt, men gjorde det nu. 
Da ikke alle har modtaget det, vedhæftes det denne mail.  

 
Det uddelte ark viste en række tal, der viste, at tallene på forsiden af 

lokalafdelingernes hjemmesider er relativt misvisende, da der i løbet af året er 
kommet en masse nye medlemmer til – heldigvis – men beklageligvis mistes der 

flere.  
 

KD hævdede, at det sådan set ikke var et problem for sådan var det i alle foreninger.  

 
JEI hævdede, at det var et problem, for det ville have været rart at have i hvert fald 

en del af de medlemmer.  
 

Det lidt uheldige i, at vi ikke ved, hvorfor folk holder op blev drøftet, men nogen 
løsning blev ikke fundet.  

 
SSH spurgte, om det ikke kun var landsbestyrelsen, der havde et problem omkring 

økonomien, for i Ballerup kørte arrangementerne fint, de fik ikke tilskud og havde 
ikke behov for det. 

 
LBJ gjorde opmærksom på, at eksempelvis ølfestivalerne i København var med til at 

dække underskuddet i den daglige drift. Det er uheldigt, ligesom det også er uheldigt, 
at ikke længere er råd til at holde ølfestivaler i provinsen, hvilket ellers var savnet. 

Det blev ikke nævnt på mødet, men jeg kan da tilføje, at en anden konsekvens af det 

manglende medlemstal havde været, at Lotte Wieberg, der havde været 
halvtidsansat til at tegne annoncer for ØLentusiasteN, var blevet sagt op. Arbejdet er 

overtaget af sekretariatet, men det lægger jo selvfølgelig et ekstra pres på et i 
forvejen travlt sekretariat. Flere ting kunne nævnes, men det må komme senere. 

 
Nederst på arket var der et par forslag til, hvordan Danske Ølentusiaster kan 

promoveres til daglig, men disse blev ikke drøftet. 
 

JEI talte varmt omkring bedre anvendelse af Facebook og elektroniske medier til brug 
i foreningen. Ikke mindst fordi de unge mennesker bruger dem. HJ fortalte, at man 

på Bornholm havde god succes med brugen af Facebook.  
 

Dagsordenens Punkt 11: Større planer i lokalafdelingerne 
 

Ingen af lokalafdelingerne nævnte større planer. Der var dog en forventning om, at 

Amager, Bornholm og Frederiksberg selv holder Øllets Dag. Der blev ikke oplyst noget 
omkring med ture eller andet. LBJ lovede at spørge Amager, om de evt. havde noget 

på tapetet. Frederiksberg må naturligvis også gerne melde ind, hvis de har gang i 
noget. 
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Dagsordenens Punkt 12: Fælles arrangementer 
 

Der var almindelig enighed om, at finaleølsmagningen i februar ville være en god 
ting. København Nord har fået adgang til større lokaler i Telefonfabrikken og var villig 

til at gentage arrangementet der. JMJ var ikke helt klar over, hvordan det var blevet 
arrangeret sidst, men et samarbejde med hjælp fra andre ville være velkomment. 

Således mente JMJ også, at et indkøb til Bornholms arrangement med forventeligt 40 
deltagere, imod regionens arrangement på 100 deltagere, ville kunne arrangeres. Når 

JMJ har været til bestyrelsesmøde i København Nord, vil vi få besked omkring dette. 
 

En bustur til generalforsamlingen i Odense, den 12.3.2016 var der tilslutning til.  
 

Dagsordenens Punkt 13: Forslag fra Lokalafdeling Frederiksberg 
 

Begge løsningsmodeller blev drøftet, fordele og ulemper blev diskuteret. Ingen af 

modellerne syntes dog at være optimale.  
 

Hensynet til Lokalafdeling Bornholm blev nævnt. Set i lyset af eksempel deres rejse i 
forbindelse med dette møde. De tog fra Bornholm omkring kl. 14 og hjemme næste 

morgen kl. 6. 16 timers rejse på grund af et møde på 3 timer. Og så er det endda 
med fly Rønne – København. Mange timer og en relativt dyr rejse. Kan vi lægge 

møderne lørdag eftermiddag kan de nå ud og hjem samme dag og vi kan spare 
penge.  

 
Konklusionen blev derfor at vi laver en kombination af de to modeller. Vi fastlagde to 

mødedatoer på mødet den 9.11.2015 og LBJ udsender en Doodle med datoerne en 
måned før den 9. april. Løsningen med de 3 dage er ikke heldig, da folk måske ikke 

er hjemme på det tidspunkt, hvor Doodlen udsendes. De to lørdage der blev enighed 
omkring var den 9. april og den 30. april.  

 

Dagsordenens Punkt 14: Næste møde 
 

9. eller 4. april 2016. JEI tilbød, at vi kunne holde mødet hos ham privat, hvilket der 
blev takket ja til. Adressen udsendes sammen med forslag til dagsorden i den Doodle, 

som udsendes en måned før den 9. april. 
 

SSH havde allerede under det forrige punkt gjort opmærksom på, at der kunne være 
sammenfald imellem punkterne 13 og 14, hvilket KD bekræftede. I første omgang 

fandt vi det imidlertid nødvendigt, at finde en løsningsmodel, der virker.  
 

Dagsordenens Punkt 15: Eventuelt 
 

LBJ gjorde opmærksom på et arrangement hos Malmö Bryghus, der vil finde sted den 
22. januar 2016 med franske øl. Vi modtager en invitation på et senere tidspunkt og 

den vil så blive videresendt til medlemmerne.  

 
Talen faldt igen på, om de lokalafdelinger, der ikke selv laver arrangementer på Øllets 

Dag skulle lave et samarbejde. Det var der interesse for, om end SSH påpegede, at 
motivationen for evt. frivillige måske ville være tvivlsom, hvis ikke arrangementet 
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blev holdt i deres område, og eventuelle nye medlemmer derfor måske ikke tilkom 

deres afdeling. På den anden side er det vel bedre at deltage i en anden 
lokalafdelings arrangement, end enten selv at lave et arrangement man ikke er 

tilfreds med eller ikke at lave noget. Noget konkret blev ikke aftalt, men det blev 
aftalt at sætte det på som et punkt på bestyrelsesmødet i april.  

 
Mødet var sådan set slut nu, men KD nævnte at vi måske kunne drøfte nogen af 

tillægspunkterne, der ikke tidligere var behandlet, for der var stadig noget tid til kl. 
22. Mødedeltagerne havde været effektive. LBJ og JEI stod på listen omkring noget 

med Politikens lokalaviser. Dette blev kort drøftet, men ingen af parterne havde i 
mellemtiden gjort noget ved dette punkt, så det må vi vende tilbage til, ligesom de 

øvrige punkter også bør tages op. LBJ tager action via mail.  
 

LBJ 11.11.2015 
 


