
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Årsmøde 2014. 
Oktobersmagning 2014. 
Hjælp til årsmødet 2014.
Referat fra foreningens fødselsdag.
Referat fra september smagningn

Årsmøde og oktober smagningen er fastsat. Emnet for
smagningen er "din øl".  

Den finder sted den 22. oktober 2014 kl. 18:30 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Dagsorden på dette årsmøde er:

Valg af dirigent
Beretning om Lokalafdelingen
Indkommede forslag (forslag skal være formanden i
hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til
medlemmerne)
Valg af Lokalafdelingensformand
Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet
valg, forsætter med arbejdsgruppe)
Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer
(forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe
strukturen)
Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis
punkt 6 vedtages med arbejdsgruppen)
Eventuelt

Efter selve  årsmøde vil vi afholde vores oktober
smagning. Emnet for denne smagning er "din øl". 

 

22. oktober Årmøde og
smagning

20. november Julefrokost

Med forbehold for
ændringer.

 

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i afdelingens
ølsmagninger.  
Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

 

Amager: 
d. 06/10 Amagermesterskab
2. runde. 
d. 22/10 Årsmøde 2014.

Ballerup: 
d. 07/10 Årsmøde 2014. 
d. 29/10 Humletorvet ved
Ronny Larsen. 

Bornholm: 
d. 11/10 Årsmøde 2014. 

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=13910
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?1097&backPID=22&tt_products=190
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93
http://www.ale.dk/index.php?id=6668


Det er så heldigt at nogle af lokalafdelingens medlemmer
har meldt tilbage med at de gerne vil tage et par af deres
hjemmebrygget øl med. som alle vi andre kan få lov til at
smage.

Så her er muligheden for at smage øl du aldrig har smagt
før.

Smagningen vil koster 100,- kr. at deltage i, mens man kun
komme til årsmødet er det ganske gratis.

Vi vil dog gerne vide hvor mange vi skal regne med der
kommer så du skal tilmelde dig årsmødet her, hvor du
også kan tilmelde dig smagningen. 
(Det er dog kun dem med bopæl i lokalafdelingens område
der har stemmeret på årsmødet).

Det er sidste mulig den 19. oktober 2014 til at tilmelde sig
smagningen og årsmødet.

Vi håber at se jer alle sammen til årsmødet, så vi kan hører
hvad I ønsker afdelingen skal gøre i fremtiden.

Til vores Årsmøde den 22/10 2014 kunne vi godt tænke os
at lave en smagning med jeres hjemmebryg.

De først har meldt sig, men skal vi op og smage 6-8 øl,
skal der komme nogle flere frem.

Så er det din øl som vi også skal smage så meld tilbage på
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk, med at du gerne vil
tage 2-3 liter øl med til smagningen, og hører hvad andre
mener om dit bryg.

 

d. 08/11 Monrad og Rislund
Ølshow

Frederiksberg: 
d. 09/10 Årsmøde 2014. 
d. 20/11 Juleølsmagning. 

København: 
d. 08/10 Årsmøde 2014. 
d. 12/11 Udflugt til Amager
bryghus.

Rødovre: 
d. 20/10 Årsmøde 2014. 
d. 22/11 Juleølsmagning

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.

Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

 

Du har også mulighed for at
følge med på vores facebook
side. Klik på logo her under
og du kommer ind på siden
hvor du så kan "syntes godt
om" siden for at få nyheder
og opdateringer.

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=644ed3b144
mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=28640&md5=9e56112b7042028d056eb8664df2f1a64b709405&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.ale.dk/index.php?id=11494
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://koebenhavnnord.ale.dk/
http://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord


Danske Ølentusiaster, landet over fejre foreningens
fødselsdag den første Lørdag i September, hvor det er
Øllets Dag.

Siden 2003 har Danske Ølentusiaster fejret Øllets Dag
hvert år. I årenes løb er antallet af arrangementer steget
kraftigt, og i 2014 afholdte foreningens lokalafdelinger
over hele landet små og store arrangementer i samarbejde
med handelsstandsforeninger, bryggerier,
udskænkningssteder, indkøbssteder, m. fl.

I lokalafdelingen København Nord, valgte vi at gøre det
ved at have en infobod til Gladsaxe Loves Culture festival
på Telefonfabrikken.

Du kan læse mere og se flere billeder i beretningen på
hjemmesiden.

 

Denne gang var det Jacob Hertz der havde tilbudt at stå for
smagningen. I løbet af planlægningen havde han være
godt rundt om mange forskellig emner. Men han endte på
at lave en smagning af Bryghuset No5 fra Holbæk.

Det skulle vise af dette emne var et rigtig godt valg, for
denne gang var der hele 22 tilmeldte.

Således mødte 22 medlemmer op i Borgernes hus den 23/9
kl. 19, og lidt over syv kunne vil så byde velkomme, og
smagningen startede.

Jacob været en smut i Holbæk for at købe øl. Han havde
fået fat i hele 14 forskellig øl, dog med at den ene var
blevet et fejl bryg. 

http://typo3.ale.dk/index.php?id=13812


Jacob fortalte lidt mens vi smagte os gennem de 13 øl,
som bestemt var drikkelig, uden at springe ud af den store
mænge af danske øl.

Du kan læse mere og se flere billeder i beretningen på
hjemmesiden.

 

Husk Årsmødet det er nu du kan give dit input til
lokalafdelingen.

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

 

http://typo3.ale.dk/index.php?id=13891

