
 

REFERAT 
Bestyrelsesmøde 

Region København 
Brewpub København 

24.4.2017 
 

Deltagere: 
Kim Danø (KD), regionsnæstformand 

Henrik Suhr (HS), lokalformand Ballerup 
Lars Rasmussen (LRS), lokalformand København 

Lars B. Jespersen (LBJ), lokalnæstformand København 
Jerry Møller Jensen (JMJ), bestyrelsesmedlem København Nord 

Bitten Riis Thomsen (BRT), lokalformand København Nord 
Karsten Bredow Larsen (KBL), lokalnæstformand Rødovre 

 

KD bød velkommen og nævnte, at der til dagens møde ikke var lavet nogen 
egentlig dagsorden, og at meningen var, at vi skulle drøfte en række emner, 

der var sendt ud sammen med Doodlen til indkaldelsen til mødet. Emnerne er 
dem der står som overskrifter herunden.  

 
Første punkt var at smage på det indkøbte øl. Ud over kanderne fra Brewpub 

havde KD været så venlig at medbringe noget af sit håndbryggede øl. Næste 
punkt var at vælge en referent. LBJ tilbød sig og blev valgt. Så var det 

egentlige møde klar til at gå i gang.  
 

DM i blindsmagning 
 

KD uddelte en deltagerliste og et regnskab, der viste et overskud på kr. 
1389,81. Mødedeltagerne var enige om, at der havde været tale om et vel 

gennemført arrangement. KDs forslag om at benytte overskuddet til brug for 

en lille fest for de frivillige faldt derfor i god jord. Beløbet vil blive brugt fuldt 
ud, så regnskabet går i nul og vil efterfølgende ikke indgå i regionsregnskabet.  

 
Lolkalafdeling København Nord havde på det foregående 

regionsbestyrelsesmøde spurgt, om de kunne få tilskud fra regionen til køb af 
glas, da de jo opererer som praktisk gris i forbindelse med afholdelsen af DM i 

blindsmagning. Dette var der blevet sagt ja til. På mødet fik LBJ en faktura af 
BRT på kr. 2250,00 og overførte straks beløbet.  

 
Lokalafdeling København Nord vil fremover være villige til at udlåne glas til de 

lokalafdelinger, der måtte have brug for det. Til arrangementet var desuden 



indkøbt 15 serveringskander. De opbevares nu hos KD og vil ligeledes kunne 
lånes.  

 
Det udleverede regnskab er skrevet ind i et standardskema, som man med 

held benytter i Rødovre. KD lovede at sende dette skema rundt til bestyrelsens 
medlemmer efter bestyrelsesmødet.  

 
Regionsregnskab 

 

Det var ikke lykkedes LBJ som tidligere regionsformand at overdrage 
regnskabet til den nye regionsformand Jan Erik Ingvaldsen (JEI). Da JEI 

efterfølgende er ansat som annoncesælger, og derfor ikke kan være 
regionsformand, havde LBJ fortsat med at lave regnskabet. Der var udarbejdet 

et skema med tal, der kunne deles op i overførsel fra 2015, udgifter til bus til 
generalforsamlingen og lokalafdeling Bornholms deltagelse i 

generalforsamlingen. Alle udgifter havde været mindre end i 2015.  
 

To poster var angivet som kommende udgifter: Faktura på 2500 kr. fra 
Lokalafdeling København Nord til indkøb af glas, viste sig kun at blive 2250 kr. 

Underskudsdækning på max. 600 kr. til Lokalafdeling København. Mødet er 
ikke afholdt endnu, så beløbet er ikke fastlagt endnu.  

 
Til køb af øl til mødet blev der brugt kr. 532,80. I budgettet var afsat 1000 kr., 

så også her var der tale om en besparelse.  

 
Regionsarrangementer 

 
Ud over busturen til generalforsamlingen og finaleølsmagningen blev der 

drøftet muligheden af afholdelse af flere fælles større arrangementer for 
regionens lokalafdelinger. Det kunne eksempelvis være på Øllets Dag, i 

forbindelse med Folkemødet på Bornholm, Kulturnatten og samarbejde med 
andre som eksempelvis Forbrugerrådet. Der blev ikke vedtaget noget konkret, 

blot opfordredes folk til at overveje mulighederne, og komme med forslag, hvis 
der var noget man var specielt interesserede i.  

 
Senere på mødet nævnte KD, at man i Lokalafdeling Rødovre havde lavet et 

samarbejde med Carlsbergs laboratorier. Der var plads til 25 personer og efter 
3 timer var der tilmeldt 25. Mange havde ønsket at komme med, men KD 

havde været nød til at sige nej. KD spurgte, om der var stemning for et eller 

flere regionsarrangementer – hvor Rødovre er praktisk gris – hos Carlsbergs 
laboratorier. KD blev bedt om at undersøge mulighederne.  

 
KD havde hørt via Allan Mylius Thomsen at Københavns Kommune åbner et 

skænkeværthus i starten af juni, hvor der vil være åbent fredag og lørdag. Det 
blev aftalt at LRS skulle kontakte Allan Mylius for at høre om mulighederne. En 

anden mulighed kunne være Anne-Mette Meyer Pedersen, der i lighed med KD 



arbejder hos Københavns Kommune og i øvrigt har et stort netværk. 
Muligheden for et arrangement, hvor også Carsten Berthelsen deltog blev 

nævnt, men der blev ikke gjort yderligere ved det.  
 

Bus til generalforsamlingen 
 

Timingen i forbindelse med generalforsamlingen i 2017 havde ikke været i 
orden. Specielt var der utilfredshed med den alt for tidlige ankomst til Dalum 

Landbrugsskole, så der havde været en lang ventetid. Det skal laves om i 

2018. Forud for turen var der fremkommet ønsker om opsamling i Slagelse og 
i Nyborg. Begge dele havde vi sagt nej til. I lyset af den gode tid der havde 

været, bør det i 2018 overvejes, om vi skal lave flere opsamlingssteder. 
Herunder skal der naturligvis også tænkes på hjemturen. For nogles 

vedkommende kan tiderne i forbindelse med hjemturen være knap.  
 

Udlån 
 

Ovenfor er nævnt muligheden for at låne glas og kander. Det blev desuden 
drøftet, om regionen skulle lave en liste over de materialer de enkelte 

lokalafdelinger har liggende, som evt. ville kunne lånes af andre. Det kunne 
være telte, bannere, beachflag og andet. Det har tidligere været drøftet i 

regionen, men listen blev aldrig lavet. LBJ påtog sig at kontakte 
lokalafdelingerne og spørge, hvad de ligger inde med, som kan lånes af andre.  

 

Hvervning og Fastholdelse 
 

Forud for mødet var uddelt et skema, der viser udviklingen i antal medlemmer 
i de enkelte lokalafdelinger i perioden 24.4.2016 til 24.4.2017. Situationen er 

heldigvis den, at vi får mange nye medlemmer. Desværre er det imidlertid 
sådan, at vi mister endnu flere, så der for de fleste lokalafdelingers 

vedkommende er tale om tilbagegang. Situationen for Region København er 
muligvis anderledes end for andre regioners vedkommende, da der her er 

større muligheder for selv at skaffe sig adgang til godt øl. Medlemsmøderne 
skal derfor ikke kun bestå i at smage godt øl, der skal også være andre 

aktiviteter, der ”lokker” medlemmer til.  
 

BRT foreslog, at vi inviterede det nyvalgte landsbestyrelsesmedlem Jens Bekke 
med til et fremtidigt regionsbestyrelsesmøde for at få inputs til, hvad der kan 

gøres. Der var stemning for forslaget, men der blev ikke udpeget nogen person 

til at tage action. I øvrigt blev det vedtaget, at sætte Hvervning og 
Fastholdelse på som et punkt på dagsordenen til næste 

regionsbestyrelsesmøde.  
 

 
 

 



Valg af regionsformand 
 

To havde meldt sig som kandidater. BRT og LBJ. KD foreslog, at han kunne 
trække sig som regionsnæstformand og så kunne den ene af os være 

regionsnæstformand og den anden regionsformand. LBJ sagde, at han var lidt 
nervøs for, om BRT som lokalformand havde tid nok til at være 

regionsformand, men det mente hun ikke var noget problem. LBJ syntes 
derfor, at BRT skulle være regionsformand og han selv regionsnæstformand. 

Bestyrelsen bakkede op om denne løsning, så sådan blev det.  

 
LBJ takkede KD for at have fået tingene til at ske i en periode, hvor den 

daværende regionsformand ikke havde været specielt aktiv. BRT nævnte at 
hendes mand Martin N. Diedrichsen (MN skulle gøre dette, men det er min 

(LBJs) forventning, at dette bliver gjort af BRT som nyvalgt regionsformand.  
 

Eventuelt 
 

KD nævnte, at udmeldingen omkring datoer for tildeling af Dansk Ølmærke 
nok burde ske lidt tidligere, så andre lokalafdelingers medlemmer kunne få 

mulighed for at deltage. Ville være godt, hvis flere mødte op til andre 
lokalafdelingers uddelinger.  

 
Uddeling af Den Regionale Ølpris og Årets Lokalafdeling blev kort drøftet.  

 

Højt Skum 
LBJ 25.4.2017 kl. 09.27 

 


