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REFERAT 

REGION KØBENHAVN 

AMAGER BRYGHUS TAPROOM 

30.4.2019 KL. 19 

 

Deltagere:  

Jerry Møller Jensen (JMJ) bestyrelsesmedlem København Nord 

Kim Danø (KD), lokalformand Rødovre 

David Jensen (DJ), lokalnæstformand Ballerup 

Bitten Riis Thomsen (BRT), regionsformand København 

Lars Rasmussen (LRS), lokalformand København 

Lars B. Jespersen (LBJ), regionsnæstformand København 

Karsten Bredow Larsen (KBL), lokalnæstformand Rødovre 

Henrik Suhr (HS), lokalformand Næstved 

 

Dagsordenens punkt 1: Velkomst 

 

BRT bød velkommen og fortalte, hvordan der ville blive bestilt øl under mødet.  

 

Dagsordenens punkt 2: Valg af dirigent 

 

BRT foreslog LRS, der blev valgt uden modkandidat.  

 

Dagsordenens punkt 3: Valg af dirigent 

 

BRT foreslog LBJ, der blev valgt uden modkandidat.  

 

Dagsordenens punkt 4: Den regionale ølpris 

 

Senest den 16. juni 2019 skal landsbestyrelsen have vores indstillinger til den 

regionale ølpris.  

 

BRT havde opfordret Lokalafdeling Bornholm til at komme med en kort indstilling af 

Small Batch Brewery til regionsformanden.  

 

BRT opfordrede Lokalafdeling Rødovre til at komme med en kort indstilling af 

Spybrew til regionsformanden.  

 

Har andre lokalafdelinger forslag til kandidater, skal der laves en kort indstilling, der 

sendes til regionsformanden. Der blev ikke sat deadline for indsendelse af disse 
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indstillinger, men for at regionsbestyrelsen kan nå at stemme om, hvilken kandidat vi 

vælger, vil jo før jo bedre være godt.  

 

Dagsordenens punkt 5: Øllets Dag 

 

Lokalafdelingerne Ballerup og København Nord har ikke planer om at afholde nogen 

arrangementer på dagen.  

 

Lokalafdelingerne Amager og Bornholm var ikke til stede, men Lokalafdeling Amager 

formodes at holde deres traditionsrige arrangement i samarbejde med Café Langebro. 

Lokalafdeling Bornholm vælger muligvis at holde et større arrangement på en anden 

dag end Øllets Dag.  

 

Lokalafdeling Rødovre arbejder med to muligheder: 1) Rødovre Centrum, Øl og 

fødevarer + håndbryggere. Der var blevet sendt en forespørgsel til dem, men 

lokalafdelingen har ikke fået svar endnu 2) Det Gamle Hundebad vil gerne 

samarbejde med lokalafdelingen. Bliver begge arrangementer til noget, vil de blive 

holdt forskudt.  

 

Lokalafdeling København holder deres arrangement i samarbejde med M. G. 

Petersens Familiehave. Antal udstillere er ikke klar endnu, men der håbes på et 

samarbejde med flere Tjekkiske Bryggerier og et møde har været holdt med Den 

Tjekkiske Ambassade. Der er flere muligheder, men hverken LRS eller LBJ har fuldt 

overblik over det endnu.  

 

LBJ oplyste, at Øllets Dag Udvalget stadig afventer billeder af materialer med nyt 

logo, men at Jean Tonnesen, der laver udkastene, i øjeblikket er presset pga. 

ølfestivalen. LBJ er dog blevet lovet, at han vil forsøge at lave udkastene ind imellem 

det øvrige arbejde, så vi kan præsentere dem for lokalafdelingerne i så god tid som 

muligt før deadline for bestilling. Budgettet tillader i øvrigt ikke, at alle materialer vil 

kunne tilbydes med nyt logo i 2019. Mere om dette hurtigst muligt.  

 

Det kan ikke forventes, at Øllets Dag Udvalget stiller alle materialer med nyt logo til 

rådighed allerede til Øllets Dag i 2019, da der ikke vil være økonomi til det. 

Muligheden for at låne af andre lokalafdelinger blev drøftet. En del nye materialer er 

blevet anskaffet; derfor vil listen over ting man kan låne hos hinanden blive 

genfremsendt af LBJ og lokalafdelingerne bedes så fjerne eller tilføje de ting man kan 

låne hos dem.  

 

Dagsordenens punkt 6: SM i håndbryg 

 

Arrangementet bliver i 2019 afholdt af Region København. Det er derfor en fornøjelse, 

at vi allerede nu har kunne gøre opmærksom på. At der er booket lokaler på 

Telefonfabrikken til den 3. lørdag i november (16.10.2019).  

 

Der er udsendt en Doodle med tilbud om deltagelse i et indledende møde. 

Lokalafdelingerne København og Ballerup har givet positive tilsagn, muligvis ønsker 
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København Nord og Amager også at deltage. LBJ giver hurtigst muligt besked om, 

hvornår mødet vil blive afholdt. Regionerne Nordsjælland, Midtvestsjælland og 

Storstrøm vil blive inviteret med som observatører for at blive informeret om, 

hvordan vi griber tingene an, men skal ikke deltage i selve planlægningen. Den tager 

Region København sig af.  

 

Senere kan andre melde sig til planlægningen og arbejdet, hvis de har lyst til at 

deltage.  

 

Dagsordenens punkt 7: Økonomi 

 

BRT uddelte en kopi, der viste, at Region København til nu havde brugt kr. 6.283. 

Hertil skal dog lægges aftenens forbrug af øl, der ikke er referenten bekendt.  

 

I alt har lokalafdelingen rådighed over kr. 22.000, så der er en del penge til rådighed, 

er det kun få arrangementer, der skal ydes tilskud til.  

 

I forbindelse med at Tour de Bières tur i 2019 var der viden om, at cyklisterne ville 

komme igennem København. Der er her tale om et arrangement, der hviler i sig selv, 

men der var enighed om, at hvis nogle af lokalafdelingerne havde behov for det, ville 

der kunne ydes et tilskud på kr. 1.000 pr. lokalafdeling. Ansøgninger skal sendes til 

BRT senest en uge før datoen for afholdelse.  

 

Indtil nu har det været sådan, at anmodninger om underskudsdækning skulle sendes 

til regionen 14 dage før arrangementet. Det blev besluttet at ændre dette til 7 dage. 

Vi skal rette vores forretningsorden, så det også fremgår der.  

 

Der blev foreslået forskellige muligheder for regionen for at bruge penge. 1) Køb af 

partytelt. BRT var imod dette, da det kunne give problemer med, hvilken lokalafdeling 

der skulle låne det, hvis flere bad om det samtidig. 2) Fælles annoncering på Øllets 

Dag. 3) Køb af materialer til udlån. 4) Arrangement af fælles møde for alle 

medlemmer i hele regionen. JMJ stillede spørgsmålstegn ved værdien af noget sådan. 

LBJ kunne oplyse, at man i Ålborg havde lavet den slags arrangementer flere gangen. 

Hver gang med flere hundrede mennesker. LBJ kontakter Lokalafdeling Ålborg og 

spørger ind til arrangementernes karakter og økonomi.  

 

Dagsordenens punkt 8: Fælles arrangementer 

 

BRT informerede om, at der allerede var blevet ansøgt om lokaler i Telefonfabrikken 

til finaleølsmagningen den 22.2.2020. Ansøgningen var blevet accepteret. Muligheden 

af at holde arrangementet over to datoer blev diskuteret, men der var ikke stemning 

for dette.  

 

Vinderen af DM i blindsmagning 2019 var Lokalafdeling Amager. Sædvanligvis har det 

været sådan, at det vindende hold var forpligtet til at arrangere DM næste år. LBJ 

havde talt med Lokalafdeling Amager, og det virkede til, at de gerne ville lave 

arrangementet i 2020.  
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Efter arrangementet i 2019 blev der af flere lokalafdelinger udtrykt utilfredshed med, 

at det næsten kun var københavnske lokalafdelinger, der deltog, så det var måske 

lidt flot at kalde det et DM. LBJ havde svaret disse lokalafdelinger, at han a) ville gøre 

Lokalafdeling Amager opmærksom på denne kritik – hvilket er sket – og b) ville rejse 

spørgsmålet på Regionsrådsmødet den 22. juni 2019.  

 

Der var stor modstand imod, ikke blot at overdrage arrangementet til Lokalafdeling 

Amager. Det kun LBJ, der mente, at man skulle undersøge mulighederne for at ændre 

den hidtidige procedure for at gøre det til et mere repræsentativt DM. LBJ insisterede 

dog på at rejse spørgsmålet på regionsrådsmødet den 22. juni 2019. LBJ vil 

udarbejde et forsalg til udtalelse på Regionsrådsmødet. Efterfølgende vil bestyrelsen i 

Region København blive oplyst om, hvad reaktionen på oplægget var, og bestyrelsen i 

Region København må herefter beslutte, hvorledes vi gør fremover.  

 

Der var ikke tid til at fremlægge oplægget, så det vil LBJ sende 

bestyrelsesmedlemmerne separat.  

 

Mulige fælles arrangementer kunne være  

- Samarbejde om bustur(e)  

- Møder med kendisser 

 

Af hensyn til planlægningen i lokalafdelingerne, vil tidlige udmeldinger omkring fælles 

arrangementer være nødvendigt.  

 

Dagsordenens punkt 9: Næste møde 

 

Der har tidligere været foreslået 1. lørdag i november (2.11.2019). Dette blev der 

opnået enighed om. Tid og sted oplyses senere.  

 

Dagsordenens punk 10: Eventuelt 

 

BRT gjorde opmærksom på, at der mangler frivillige til ølfestivalen. Specielt til om 

lørdagen.  

 

KD nævnte, at man i øjeblikket kun kan melde sig som flyver. Hver især kontakt den 

frivilligansvarlige Annette Thuneby.  

 

BRT sagde, at alle med en ale-adresse har adgang til Google Drive. Region 

Københavns dokumenter bør lægges der. BRT lovede at undersøge, om alle i 

regionsbestyrelsen har fået udleveret en adgangskode.  

 

LBJ kunne fortælle, at han var blevet kontaktet af Lars Qwist Andersen fra One Pint i 

forbindelse med Næstved Ølfestival. De ville gerne have nogen til at demonstrere øl 

for dem på Sjælland.  
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KD har tidligere gjort dette, men hverken fået de penge han var blevet lovet eller øl 

eller kørepenge, så det havde kostet ham en del. Derfor advarede han mod at 

arbejde for dem.  

 

LBJ tager kontakt med Lars Qwist Andersen og forholde ham dette. Får vi en sang fra 

de varme lande, går vi ikke videre med sagen. Får vi en fornuftig instruks om, 

hvordan vi kan sikre os at få penge eller øl for udført arbejde, tilbyder vi 

medlemmerne det.  

 

DJ fortalte, at der i forbindelse med det senest afholdte DM i blindsmagning havde 

manglet noget at spise. LBJ svarede, at Lokalafdeling Københavns økonomi desværre 

ikke havde været det og at budgettet for afholdelsen havde været ret stramt.  

 

LBJ nåede ikke at nævne, at der på Facebook er et opslag fra 69N om, at de søger 

folk til at hjælpe dem med ølsmagninger. Kik selv.  


