
 

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

Så det tid til årsmøde igen. Så være med til at sætte dit
præg på lokalafdelingen.

Der er plads til flere i bestyrelsen, og masser af plads hvis
du bare gerne vil hjælpe med en smagning eller noget
andet.

Hvis du har emner og ting vi skal behandle i bestyrelse
sam ideer til en smagning , så skriv også til
Lokalafdelingen.

i det her nyhedsbrev kan du læse lige om:

Årsmøde
Oktober smagning
Ølletsdag
Ølfestival
Lillerød juleøls festival

Vi ville også gerne høre fra dig hvis ud kender til et godt
ølsted i vores område. Således at vi kan få
godeoelsteder.dk til at blive endnu bedre.

Vi håber dette er det sidste nyhedsbrev med dette
udseende, da der arbejdes på højtryk med at give os
mulighed for at komme med på opgraderingen af vores it-
løsning.

Den 25. oktober 2021 - 18:30 er det tid til vores Årsmødet
og oktober smagning . 

BEMÆRK vi starter kl. 18:30

 

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.

Regionen/Landsforbund 
  22-23/1 - Ølfestival 
  06/11 - Regionsbestyrelsemøde

Amager: 
  12/10 - Årsmøde

Ballerup: 
  26/10 - Håndbryggrtaften 
  23/11 - Juleølsmagning

Bornholm: 
  16/10 - Årsmøde 
  20/11 - Hos Casper

København: 
  27/10 - Årsmøde 
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Først starter vi med at afholde vores årsmøde med denne
dagsorden 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning om lokalafdelingen 
3) Aflæggelse af Regnskab 
4) Valg af Lokalafdelingsformand 
5) Valg af Afdelingsnæstformand 
6) Valg af Afdelingskasserer 
7) Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og
valg af menige bestyrelsesmedlemmer 
8) Valg af afdelingsrevisor og –suppleant 
9) Eventuelt 
     - Årets danske Bryggeri 
 
Vi håber i vil sende forslag til årets danske Bryggeri, på
forhånd til os med en lille begrundelse om 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 lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk 

Efter selve årsmøde vil vi afholde vores oktober
smagning. 
Emnet bliver "Undergærede øl fra Bayern". Peter har
været en tur i det sydtyske om kikket på deres store udvalg
af øl. 

Derfor har han sammensat en smagning til os, hvor vi vil
smage på lidt godt fra området. 
Smagningen kommer til at koste ca. 100,- 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. 

Tilmeldingen sker her.

Sidste tilmelding er den 18/10

ARRANGEMENGET ER KUN FOR MEDLEMMER AF
DANSKE ØLENTUSIASTER. 
Til årsmødet er det kun folk der er bosiddende i
lokalafdelingens område der har stemmeret.

  17/11 - Mørk øl til en mørk tid 
  06/12 - Julestue med julemad 

Rødovre: 
  26/10 - Årsmøde
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Kom med til årets største ølfest. Forsalget til Ølfestival
2021 er åbent.

Køber du billet allerede nu, får du en række fordele. bla.
sikrer du dig mod at din sesion bliver udsolgt.

Køb din Ølfestival 2021-billet her

En anden måde at opleve festivallen på er at være frivillig.

Og hvad kræver det så:

Du er medlem af DØE
Du vælger mindst 2 vagter

Hvad får du så:

Adgang til festivallen i hele dens åbnings tid.
Et måltid mad per vagt.
Poletter for de timer du er på vagt.
Sjove oplevelser.
Nye venner.

Altså der er ikke mange dårlige undskyldninger for ikke at
komme og hjælpe til denne dejlige festival.

Der vil være en del fra lokalafdelingen i indgangen, men
også andre steder på festivallen. Du kan være sikker på de
vil tage godt imod dig alle steder.

Læs mere og tilmeld jer her!

Lørdag d. 27. november

Kvickly Allerød har jo tidligere holdt en årlig juleøl
festival. Bo stoppede som leder af øl afdelingen, og
efterfølgeren ønskede ikke at fortsætte med festivalen.

 Halsnæs og Birkerød lokalafdelinger nedsatte en gruppe,
som nu er barslet med en Festival som ikke lader noget stå
tilbage. Masser af godt juleøl igen, under navnet: Lillerød
juleølfestival

du har mulighed for allerede nu at købe billet her. 

https://flexbillet.dk/aledk/oelfestival
https://ale.crewplan.dk/
https://event.it/ale/event/l49nub


Vi håber at i alle vil deltage i smagningerne og årsmødet,
og i har mod på at støtte op om foreningen. Det sker kun
hvis i hjælper os med ideer og forslag til det arbejde der
sker i foreningen.

Vi glæder os til snart at kunne melde ud om endnu flere
arrangementer

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen

 


