
 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 
Region København 

Brewpub København 
4.11.2017 

 

Til stede: 
Hans Jeppsen (HJ), lokalformand Bornholm 

Leif Nielsen (LN), lokalnæstformand Bornholm 
Lars Rasmussen (LRS), lokalformand København 

Lars B. Jespersen (LBJ), lokalnæstformand København 
(tillige næstformand Region København) 

Bitten Riis Thomsen (BRT), lokalformand København Nord 
(tillige formand Region København) 

Kim Danø (KD), lokalformand Rødovre 
Karsten Bredow Larsen (KBL), lokalnæstformand Rødovre 

Jens Bekke (JB), landsbestyrelsen 
 

Dagsordenens punkt 1: Velkomst og praktisk oplysninger 

BRT indledte mødet med at byde velkommen, speciel velkomst til JB, fortælle hvor 

toilettet var og eftermiddagen forventedes at forløbe med mad og øl under mødet.  

Dagsordenens punkt 2: Valg af dirigent 

BRT spurgte om der var nogen som gerne ville. LRS meldte sig og blev valgt.  

Dagsordenens punkt 3: Valg af referent 

BRT foreslog LBJ, der accepterede forslaget og derefter blev valgt.  

 

Dagsordenens punkt 4: Kort præsentation af deltagerne 

LRS opfordrede hver mødedeltager til at fortælle lidt om sig selv. Alle nævnte hvad de 

hed og hvad deres rolle i foreningen er.  

 

Dagsordenens punkt 5: Kort gennemgang af det forløbne års hændelser 

LRS opfordrede lokalformændene, suppleret af næstformændene, til at fortælle om 

det forløbne års hændelse.  

Bornholm 

• 6-7 arrangementer pr. år 

• Bl.a. ølbanko  

• 1 gæst hvert år udenfor Bornholm til at holde indlæg 
• Øllets Dag, vi rykker det til august i 2018  

• Bustur til Bornholms bryggerier i 2017 
• 40-50 medlemmer til alle møderne 

 
 

 



KBL spurgte, om Lokalafdeling Bornholm havde deltaget i Borgermødet? Svaret var, 
at der ikke havde været deltagelse på en stand. Der var almindelig enighed om – 

ingen sagde i hvert fald andet – at Lokalafdeling Bornholm med fordel kunne deltage. 
De var i øvrigt villige til at stille med frivillige. JB ville tage spørgsmålet op på det 

møde landsbestyrelsen skulle holde den 5.11.2017 og melde tilbage.  

 

København 

 

• Vi har en udfordring, vi er for få til møderne, glade hvis vi er 20 

• Måtte bl.a. aflyse møde med Munkebo Bryghus p.g.a. for få deltagere 

• Har fået fast mødested: Pensionistklubben Stormly på Frederiksber 

• Øllets Dag 2017: Begrænset succes, 2017 planlægges oktoberfest samme sted, 

M.G. Petersens Familiehave 

 

Rødovre 

 

• 20-25 deltagere til vore møder 

• Bustur måtte nedgraderes til mindre bus p.g.a. manglende deltagelse 

• Skolekøkken, max 25 deltagere a.h.t. kogeøer 

 

JB 

 

• Invitation til strategigruppe - understregning af fællesskabet 

• Erfaring med kommunikation 

• Vil gerne have jord under neglene f.eks. i Lokalafdeling København 

 

Dagsordenens punkt 6: Gennemgang af Region Københavns økonomi i det 

forløbne år. 

 

Bitten gennemgik regnskabet til dato 

Største udgift, køb af glas til finaleølsmagningen 

Budget konservativt – vil næppe blive brugt 

 

Dagsordenens punkt 7: Valg af regionsformand 

 

Bitten villig til genvalg, genvalgt.  

 

Dagsordenens punkt 8: Valg af regionsnæstformand 

 

LBJ villig til genvalg, genvalgt. 

 

Dagsordenens punkt 9: Debatlindlæg af JB 

 

Nye medlemmer, fastholdelse. 

 

Primært socialt samvær omkring det gode øl.  

Lave deltagerantal. 

 



KD: Hos os er det de samme 50 medlemmer cirkulerer. Vi laver beskrivlse af tidligere 

arrangementer, og de næste.  

 

JB: CAMRA følger op efter 6 måneder og efter 12 måneder. 1. år er stort set en 

prøveperiode. 

 

KD: Svært at overskue, da det nu er løbende indmeldelse og betaling for 

medlemskab.  

 

JB: Vi bør klargøre, hvad man får for sit medlemskab. F.eks. med en: Det her får du 

for dit medlemskab.  

 

HJ: Det lokale er det vigtigste. Vi sørger for at nye medlemmer får en god modtagelse 

ved første møde.  

 

LRS: I Næstved drejer det sig om hyggen. Der er forskel fra lokalafdeling til 

lokalafdeling. 

 

KD: Det med hyggen hører vi ofte fra medlemmer udefra. Dialogen skal starte fra os. 

 

HJ: Bedre at sende nye en mail end at give dem en folder. 

 

JB: Hvorfor skal jeg være medlem, jeg kan jo selv gå der ned på ølstederne? Skal vi 

lave temating? Samarbejde med hjemmesiden Copenhagen Beer? (LRS og LBJ tager 

kontakt med dem omkring et evt. samarbejde – også til markedsføring af DØE) 

kurser i viden om øl? Hvordan man smager på og dufter til øl? grundelæggende viden 

om f.eks. smagsløg? Morten Ibsen brygmester hos Husbryggeriet Jacobsen. kunne 

være en idé at kontakte omkring disse ting.  

 

BRT: Kan det laves som et regionsarrangement? 

 

JB: Jeg tager kontakt med Morten Ibsen og undersøger sagen. 

 

JB: Vi kunne også lave noget omkring øl og mad? Måske selv uddanne folk til det, når 

vi har tilstrækkelig grundviden? 

 

BR: Der kunne måske uddannes 1 fra hver lokalafdeling i regionen? 

 

JB: Jeg prøver at tage kontakt med Morten Ibsen, så bruger vi Region København 

som prøveklud. 

 

JB: Restaurant og Kokkeskolen kunne være en anden mulighed? 

 

LRS: Vi har forsøgt kontakt, uden held. 

 

JB: Jeg prøver at kontakte dem igen. 

 

BRT: Landsbestyrelsen bliver tit inviteret til smagninger. 



JB: Deres elever skulle træne sammen med os. 

 

BRT: Rune Kromann, Nordsjællands Kokkeskole – Lavede mad til Restaurant Højt 

Skum, på ølfestivalen – en kontaktmulighed.  

 

LRS: Lokalafdeling Halsnæs har tidligere lavet et samarbejde med dem.  

 

JB: Kunne vi lave noget med jævne mellemrum f.eks. hver 6. måned eller 1 gang om 

året eller andet som tilbud til medlemmerne ville det være godt. 

 

JB: Kvinder for godt øl – vi er i dialog med dem. Vi skal prøve 2 – 3 ting og gøre dem 

ordentligt.  

 

LBJ: HoF udvalget arbejder også med Kvinder for godt øl.  

 

Dagsordenens punkt 10: Årets ølnyhed 

BRT nævnte at der er lagt op til en ny ordning med 3 kategorier, ølentusiaster, 

øldommere, bloggere/eksperter. Referat fra Regionsbestyrelsesmøde afventes, JB 

rykker på landsbestyrelsesmødet. Region København er en af de tre regioner, som er 

udvalgt til at starte ordningen. Vi skal i første omgang udpege 3 ølentusiaster, der 

skal deltage i blindsmagning af øl. LBJ gjorde opmærksom på, at der på det seneste 

regionsrådsmøde havde været stor modstand mod, at foreningens øvrige medlemmer 

kun skulle kunne stemme ved finaleølsmagningerne og altså ikke som tidligere uden 

at deltage i disse. Udvalget omkring Årets Ølnyhed skulle derfor komme med nyt 

oplæg.  

 

Dagsordenens punkt 11: Større arrangementer i 2018 

BRT: DM i blindsmagning: Lokalformændene skal tilmelde holdene. Personer kan godt 

komme fra forskellige lokalafdelinger, men skal tilmeldes under en lokalafdelings 

navn.  

 

KD: Det skal også meldes ud, at man kan tilmelde mere end 1 hold, datoen er meldt 

ud, så der kan laves lokale udtagelsesarrangementer; tilmeldingsfristen er ikke meldt 

ud. 10 marts kl. 13 er datoen for afholdelse.  

 

KD: PR til DM, Christian Andersen havde været ind over i 2017 omkring 

kommunikationen. Holdet uden for konkurrencen bestod i 2017 af kun af 8 deltagere, 

på trods af omfattende markedsføring. Denne markedsføring havde været spild af 

kræfter.  

 

BRT: I løbet af ugen – god morgen Danmark indslag. En mulighed? 

 

JB: En mulighed, men vanskeligt at få lov til. 

 

BRT: Husk at 2018 er et jubilæumsår. 20 år.  

 

KD: Smagedelen kunne måske være en del af jubilæumsåret? 

 



KD: Ølfestivalen er ikke det rigtige forum til at lave sådan et arrangement, bedre hvis 

det er et arrangement for nye medlemmer, hver halve eller hele år, evt. i regionsregi.  

 

HP: Øllets Dag på Bornholm bliver i 2018 med 2 svenske bryggere – 2 tyske bryggere 

 

LRS: I 2018 planlægger vi et samarbejde med M.G. Petersens Familiehave, 

oktoberfest, københavnske bryggerier laver oktoberfestøl. Vi vil gerne understrege 

vigtigheden af, at vi ikke går Lokalafdeling Amager i bedene på Øllets Dag, så vi på 

ingen måde generer dem.   

 

KD: Vi har ikke på nuværende tidspunkt planer om større arrangementer. Vi har ikke 

holdt bestyrelsesmøde endnu. Måske laver vi en bustur igen, formentlig i første halvår 

eller i august. Tidspunktet skal findes. Kan godt laves i regionsregi.  

 

BRT: Ud over DM i blindsmagning har vi kun en bustur til generalforsamlingen som 

plan.  

 

Dagsordenens punk 12: Eventuelt 

 

• HJ: Vi sender ofte Bidrag til ØLentusiasteN, tekst og billeder, men kommer 

sjældent med, som regel er det fra medlemsmøder. Ole Madsen nævner, at han 

har modtaget materialet, men det kommer sjældent i bladet.  

 

LRS: I har måske et andet behov for markedsføring end resten af landet.  

 

BRT: Årets Lokalafdeling, Vores kandidat Bornholm.  

 

HJ: Hvor lang tid går der før man får en ale-mailadresse? 

 

BRT: Mikkel Snedker Hartmann, den IT-ansvarlige, arbejder formentlig på sagen.  

 

HJ: Der er ikke overensstemmelse imellem medlemstallene på hjemmesiden og på 

Typo3 medlemslisten, og det er ikke p.g.a. primære og sekundære medlemmer? 

 

BRT: Skriv til Mikkel (mikkel.snedker.hartmann@ale.dk) 

 

LBJ: Hvervning og Fastholdelses Udvalget (HoF) 

 

Fastholdelse 

• Send velkomstbreve fra lokalforeningen til nye medlemmer 

• Lav en buddyordning, så der bliver taget hånd om nye medlemmer når de 

deltager i møderne 

• Hold interessante møder, overvej hvad medlemmerne ønsker 

• Tag evt kontakt med medlemmerne, også dem vi ikke ser til møderne 

 

 

 

 



Hvervning 

• Kontakt familie, venner og bekendte og reklamer for DØE 

• Vær personligt synlig til hverdag: Plakater, beklædning, pins, muleposer m.m. 

• Uddel blade og brochurer, til hverdag og til møder 

 

KD: Ølfestivalen er Danmarks største fætter og kusinefest! 

 

KD, LRS og BRT: Takkede for god ro og orden under mødet og det blev afsluttet.  

 

LBJ 6.11.2017 kl. 12.45 


