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REFERAT 

Bestyrelsesmøde Region København 
18.11.2008 kl. 19 

Brewpub, København 
 

Deltagere: 
 

Regionsormand Morten Larsen (ML)  

Afgående regionsformand Anette Jessen (AJ)  

Lokalformand København V Lars B. Jespersen (LBJ) også som referent  

Lokalnæstformand København V Lars Rasmussen (LRS)  

Lokalformand Amager Johnny Hansen (JH)  

Bestyrelsesmedlem Ballerup Harry Mikaelsen (HM)  

Lokalnæstformand Rødovre Kasper Sanderhoff Larsen (KSL)  

Lokalnæstformand Amager Jakob Schneider Pedersen (JSP)  

Bestyrelsesmedlem København N Nicolai Westtoft (NW)  

Lokalformand København N Anders Frederiksen (AF)  

Lokalformand København K/Ø Holger Dijkstra (HD)  

Lokalnæstformand København K/Ø Jens Vindekilde (JV)  

Afgående lokalformand Rødovre Mette Radza Jensen (MRJ) 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 
3. Beretning om regionen ved formanden 

4. Økonomiregnskab. Hvad har vi brugt penge på i år? 
5. Valg af regionsformand 

6. Valg af regionsnæstformand 
7. Vedtagelse af forretningsorden for regionsbestyrelsen 

8. Koordinering af mødedage (Kbh. V) 
9. Erfaringer med forudbetalinger til medlemsmøder (Kbh. V) 

10. Eventuelt 
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Ad. 1: Valg af dirigent  

Efter at alle havde hentet øl ved baren, og der desuden var kommet ekstra kander 

på bordet bød ML velommen og foreslog sig slev som dirigent. Blev valgt.   

  

 Ad. 2: Valg af referent  

 LBJ var villig til at påtage sig hvervet og blev valgt.   

  

Ad. 3: Beretning om regionen ved formanden  

AJ gjorde opmærksom på, at hun og ML gik af som formand og næstformand for 
regionen. De havde i det forløbne år beskæftiget sig med gennemgang af 

ansøgninger om underskudsgaranti. Der havde være mange, men langt de fleste 
arrangementer havde ikke givet underskud, og mange penge var derfor ikke 

kommet til udbetaling. ML havde desuden arrangeret kend-din-øl-pub-crawl i 
forbindelse med Øllets Dag.   

  

ML informerede kort om situationen omkring Lyngby lokalafdeling, hvor formand 

og næstformand har valgt at melde sig ud af DØE og fortalte bl.a. at han havde 

mailet til medlemmerne med en bøn om forslag til ny lokalformand og -
næstformand, samt givet en opfordring til forslag til, hvor møderne kan holdes.   

  

ML nævnte desuden, at der var kommet en forespørgsel fra en person, der har 

relationer til Danske Ølentusiaster og til kræmmermarkedet på Bellahøj. 
Forespørgslen gik ud på, om DØE kunne være interesseret i et samarbejde med 

kræmmermarkedet til næste års Øllets Dag.  

  

JH kommenterede, at man skulle passe på ikke at dræne lokalafdelingerne for 
frivillige medlemmer til et sådant arrangement, da mange af dem kunne have brug 

for dem lokalt.   

  

JV spurgte, om Amager lokalafdeling har kontakt til Ullerup Marked. De er gået 
konkurs, men iøvrigt havde man kontakt til personerne bag dette marked.   

  

Ad.4: Økonomiregnskab  

AJ gennemgik regnskabet post for post. De fleste gav sig selv, men der var bl.a. 
investeret i en pengekasse, som lokalafdelingerne kan låne i forbindelse med, at 

der lånes infostand.   

  

JH spurgte om foreningens vedtægter gør det muligt at fordele de tildelte midler 
ligeligt imellem lokalafdelingerne. Svaret er nej, da midlerne kun kan udbetales i 

forbindelse med udadvendte aktiviteter og altså ikke til køb af øl og mad.   
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MRJ foreslog, at der blev sendt et forslag til landsbestyrelsen om ændring af dette.  

  

JSP spurgte om midlerne kun var beregnet til underskudsdækning, hvilket ML 

bekræftede. ML nævnte at det derimod kunne dække foredragsholder eller leje af 
lokale.   

  

MRJ nævnte, at der var nedsat et udvalg af landsbestyrelsen til at se på 

fordelingen af midlerne.  

  

JH nævnte, at han ikke havde tillid til dette udvalg, og at han i øvrigt deltager i et 
uofficielt udvalg med bl.a. jyske lokalafdelinger, med det formål at stille et forslag.  

  

ML nævnte, at der var sendt en mail til Flemming Madsen i forbindelse med 

fordeling af midlerne i forbindelse med hvervekampagnen. Det havde resulteret i, 
at han havde lavet et skema, der skulle udfyldes af de enkelte afdelinger, gå via 

Region København, der så ville sende pengene, når de var modtaget fra 

landsbestyrelsen til det kontonr. lokalafdelingerne oplyste. Skemate blev udleveret 
ved mødets slut.   

  

NW spurgte, om det evt. ville være muligt at få støtte til, at man lejede et helt 

værtshus. ML bekræftede, at det kunne være en mulighed, men betonede, at der 
først skulle afgives budget og anmodmodning om underskudsgaranti.   

  

Ad. 5: Valg af regionsformand  

MRJ meldte sig som kandidat og blev valgt.  

  

Ad. 6: Valg af regionsnæstformand  

JV meldte sig som kandidat og blev valgt.   

  

Ad. 7: Vedtagelse af forretningsorden for regionsbestyrelsen  

ML opfordrede til vedtagelse og nævnte, at den nye bestyrelse jo så kunne ændre 
den på et senere tidspunkt om det måtte ønskes.  

  

LRS spurgte, om vedtagelse af nyt budget. ML nævnte, at det skulle ske, efter at 

det nye budget havde været forelagt for landsbestyrelsen i starten af året.   
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LRS påpegede det uheldige, og blev støttet af JH i formuleringen om, at der kunne 

ydes støtte til specielle arrangementer. Der var enighed om at slette ordet 
specielle, og herefter blev forretningsordenen vedtaget.   

  

Ad. 8: Koordinering af mødedage (Kbh. V)  

LBJ redegjorde for baggrunden, i form af det indgået samarbejde imellem 

lokalafdelingerne K, N, Ø og V om skiftevis lokale og fælles møder, med det formål 
at skaffe flere medlemmer til møderne. Det uheldige i sammenfald af mødedage 

blev ligeledes påpeget.  

  

Efter megen parlamenteren opgav afdelingerne følgende ønsker  

  

København V: Mandag  

Amager: Onsdag  

Ballerup: Skifter  

Rødovre: 3. mandag i måneden  

København N: Tirsdag eller onsdag  

København Ø/K: 1. tirsdag i måneden  

  

MRJ mente, at regionen ville være et godt sted at koordinere møderne, og det 

skulle gåres for hele regionen og ikke kun for de 4 afdelinger i det centrale 
København.   

  

JH mente, at Amagerafdelingen kører rigtigt godt og gjorde opmærksom på, at 

man gerne ville hjælpe de øvrige afdelinger. Desuden foreslog han nedsættelse af 
et koordineringsudvalg. Det blev gjort og består af JH, AF, JV, MRJ, NE og LBJ. MRJ 

tager kontakt med disse personer om, hvad der videre skal ske.  

  

JV nævnte, at der tidligere havde været nævnt muligheden for at ændre 
strukturen, således at den geografiske opdeling af afdelingerne skulle undersøges.  

  

LRS mente, at det var vigtigt at skelne imellem strukturarbejdet og 
koordineringsarbejdet, hvoraf det sidse måtte være det mest presserende.  

  

HM nævnte problemet omkring offentlig transport og mente, at det skulle tages 

med i strukturovervejelserne. JH nævnte, at han tidligere havde arbejdet med 
dette, og ville præsentere det for koordineringsudvalget.  
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Ad. 9: Eraringer med forudbetalinger til medlemsmøder (Kbh. V)  

JH: Man tilmelder sig ved at betale, og først når det er sket, er man tilmeldt. 

Glemmes det evt. inden deadline for tilmeldingen kontaktes lokalformanden, og 
denne kan så evt. give dispensation. Man betaler til en konto, som lokalafdelingen 

har oprettet, og det fungerer godt. I tilfælde af begrænsning af deltagerantallet 
laver man billetter. Først tilmelding, så betalingerne og billetterne tilsendes eller 

lægges klar til afhentning ved mødets start.  

  

HM bekræftede, at man i Ballerup havde forudbetaling, men var ikke klar over 
hvor godt det virkede.  

  

MRJ havde haft nogle it-problemer, men ellers havde det fungeret. Hvis man har 

tilmeldt sig og ikke kommer, får man en rykker for betalingen. Erfaringen var, at 
folk betalte. Gjorde desuden opmærksom på, at såfremt der var begrænsning i 

deltagerantalle, skulle man først opgive det kontonr. der skal betales til efter udløb 
af tilmeldingsfristen.   

  

Ad. 10: Eventuelt  

MRJ gjorde opmærksom på stormødet i Horsens den 24.1.2009, der består af 
deltagere for landsbestyrelsen, regionenrne og lokalafdelingerne. Såfremt 

lokalafdelingerne ikke kan stille med formand og næstformand, har man lov til at 
stille med en eller to andre. Typisk vælges der bestyrelsesmedllemmer. MRJ 

opfordrede til at man deltager, og LBJ lovede at komme forslag til fælles transport, 
når detaljerne for mødet foreligger.  

  

ML afsluttede mødet kl. ca. 21.30 og deltagerne klappede taknemmeligt af den 

afgående regionsformand og regionsnæsformand.  

 


