PREVIEW!

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

Denne nyhedsmail indeholder:
Årsmøde og oktober samgning
Årets brygger
Lokalafdelingens fremtid
Som i kan se i denne mail er datoerne for efteråret og det
kommende forår på plads. Vi har dog ikke fået lagt nogle
emner for de forskellige smagninger endnu.
Så skulle du sidde der hjemme og tænke jeg har en ide
eller jeg vil godt hjælpe, så skriv til Formanden, som så
bringer det videre til arbejdsgruppen.

25/10 Årsmøde og
oktober smagning
- Dåseøl
29/11 November
smagning
- Julehygge
23/01 Januar smagning
- Øl med andet en
bygmalt
23/02 Årets danske
ølnyhed
- Regionsarragement
23/03 Generalforsamling
- Landsforeningen
28/03 Marts smagning
24/04 April smagning
13/05 Maj smagning

Årsmødet og oktober smagning er fastlagt. Emnet for
smagningen bliver dåseøl.
Det kommer til at forgå den 25/10 kl. 18:00 på
Telefonfabriken, Telefonvej 8, 2860 Søborg (Mødelokalet)
Dagsorden på dette årsmøde er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Beretning om Lokalafdelingen
4. Indkommede forslag (forslag skal være formanden i
hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til
medlemmerne)
5. Indstilling af kandidat til Årets danske Bryggeri
6. Valg af Lokalafdelingensformand
7. Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet
valg, forsætter med arbejdsgruppe)
8. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer
(forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe
strukturen)

25/05-25/05 Ølfestival
16/06 Sommerhygge

Med forbehold for
ændringer.

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i
afdelingens
ølsmagninger.

9. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis
punkt 6 vedtages med arbejdsgruppen)
10. Eventuelt

Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

Efter selve årsmøde vil vi afholde vores oktober
smagning, hvor emnet bliver dåseøl.
Ole Madsen redaktør at Ølentusiasten vil komme og
fortælle om de dåseøl vi vil smage.
Smagningen koster 100,- kr. at deltage i, mens det er
ganske gratis at deltage i årsmødet. (man kan godt nøjes
med at deltage i årsmødet).
Tilmeldingen sker her.
Sidste tilmelding er den 18/10

Danske Ølentusiaster har I år ændret lidt på proceduren for
indstillingen til Årets Danske Bryggeri. Kun de bryggerier,
der er indstillet af en lokalafdeling fra et medlemsmødekommer til afstemningen i November på ale.dk. Der vil
således ikke være en samlet liste over bryggerier I
Danmark, men kun de bryggerier som en lokalafdeling har
fundet egnet som kandidat.
Der er ikke faste kriterier for, hvornår er kandidat kan
blive indstillet, men det forventes, at bryggeriet har
udmærket sig ved et eller flere af følgende områder:
Fokus på produktudvikling
Fokus på valget af råvare
Fokus på udbredelsen
Fokus på bryggeriets kontakt til forbrugeren
focus på bryggerets bedrag ril samfundet
Det forventes at vi skal have en debat om, hvilke bryggeri
vi vil indstille. Vi tager debatten til vores årsmøde I
oktober.
Så sidder du med en idé til hvem det kunne være så send
en mail til martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk med dit
forslag.

Hvad skal der ske med vores lokalafdeling?
I landsforeningen taler man meget om at få
lokalafdelingerne til at blive såkaldte §14 afdelinger. Det
vil sige at man arbejder med en bestyrelse bestående af
minimum en formand, næstformand og kasserer.
Afdelingen har dermed en "selvstændig" økonomi. Dog er

Amager:
Spørg i lokalafdelingen
Ballerup:
d. 08/11 Vintertur til
ølsted i København
d. 04/12 Vores
legendariske
julebrygsmagning
Bornholm:
d. 10/11 Bestyrelsens
Juleølsmagning
København:
d. 25/10 Årsmøde
d. 22/11 Besøg på
SKAAL - med foredrag
om Ratebeer
d. 06/12 Juleøl og -mad
Rødovre:
d. 23/10 Årsmøde
d. 12/11 Juleølsmagning
d. 08/12 Julefrokost

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer
på lokalafdelingens
hjemmeside.
Så hold øje
med: ale.dk/koebenhavnnord

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"

det forsat landsforbundet der kæver kontigent og fordeler
dette.
Men lokalafdelingene kan tage overskud for sine
smagninger og på den måde få penge i kassen.
Hvad er så fordelen ved en §13 eller §14 afdeling? Det er
et godt spørgsmål, som vi ikke rigtig kan svare på. Men
som lokalafdelingen København Nord kører i dag er det en
§13, hvor vi ikke har en bestyrelse, men blot en formand,
der for nogle forskellige til at varetage smagningerne m.m.
Men dette er også skrøbligt for har formanden ikke lyst
længere, er der ikke kørt nogle ind i opgaven til at
overtage.
Den siddende formand holder fast i at vi skal forsætte som
vi nu har gjort i en del år. Men for at dette også kan
forsætte er du som medlem nød til at komme mere på
banen. Det er dig der skal komme med ideer og emner der
kan komme på smagningerne, samt hjælpe der hvor du
kan. Ellers holder formanden ikke længe endnu.
Så stil dig selv spørgsmålet: Hvad kan jeg gører for min
lokalafdeling? Hvis der ikke er nogle der gør noget, vil
lokalafdelingen lukke ned igen. Og det vil jo være meget
trist.

Dette en noget som vi ikke kommer uden om de næste
smagninger, vi håber vi kan få en dialog om hvad du/i vil.
Start den gerne på vores Facebook side.

Den 27. september 2018 var det tid til vores september
smagning. Her havde Jerry og kim fundet hele 12 barley
wine.
Da der jo var tale om Barley wine var alle øllene jo med
høje procenter og det kunne også hører på selvskabet sidst
på aften.
Læs mere om smagningen og de øl vi smagte, samt se en
masse billeder på hjemmesiden.

Slutlig vil jeg sige kom og vær´ med, det bliver sjovt.
Og det er dig der skal være med til at skabe aktiviteterne I
din lokalafdeling. Så endnu engang kom med ideer og
forslag, samt vær med til at give en hand.

siden, for at få nyheder og
opdateringer.

Jeg og arbejdsgruppen glæder os til at se rigtig mange af
jer støtte op om de mange arrangementer vi laver.
Højt Skum
Lokalformand
Bitten Riis Thomsen

