
Referat af årsmøde i Roskilde ølentusiaster den 12.9.2022 

1. Valg af dirigent: Henrik  

Valg af referent: Ulla 

 

2. Beretning fra lokalafdelingen: Formand Steen gennemgik årets arrangementer.  

Årsberetning vedlægges referatet og en enkelt begivenhed, Tour de Biere, tilføjes. 

 

3. Aflæggelse af regnskab: I det forgangne år har vi skiftet regnskabssystem og fået 
ny bank. Brugen af begge dele er nu gratis. Det har kostet en del arbejde, at få alt til 
at fungere.  

Christian gennemgik i korte træk regnskabet og årsresultatet. Regnskabet gav ikke 
aneldning til spørgsmål. 

 

4. Valg af lokalformand:  Steen blev genvalgt 

5. Valg af afdelingskasserer: Christian blev genvalgt 

6. Valg af næstformand: Mogens blev valgt 

 

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og valg af disse: 

Steen opfordrede til at bestyrelsen fremover kommer til at bestå af seks 
medlemmer, da det er udfordrende at finde mulige datoer for møder, jo flere man 
er. Han beskrev desuden, at opgaverne blev mere og mere administrative i 
bestyrelsen, og der derfor var brug for folk med forstand på It, på at skrive og på at 
sætte sig ind i systemer.  

En bestyrelse på seks medlemmer blev vedtaget. 



Jens Jørgen, Rune og Ulla forlod bestyrelsen og ind kom Morten H. Nielsen og 
Henning Hansen.  

Keld tilbød sig som ekstern hjælper omkring FB. 

 

8: Valg af afdelingsrevisor og – suppleant: Jim og Henrik valgt 

 

9: Eventuelt: Fra et medlem blev der opfordret til, at når frivillige skal bruges, at 
bestyrelsen så laver en plan for, hvilke opgaver det drejer sig om.  

Et medlem spurgte til, om der kunne gives mere flexibilitet i sidste tilmeldingsfrist. 
Tilmeldingen er fuld elektronisk og seneste deadline er torsdag aften kl 23.55 inden 
et arrangement. Fremover vil der kun optræde en tilmelding, da vi betaler 5 kr. per 
tilmelding. Man skal altså på samme tilmelding registrere, om man vil spise og/eller 
deltage i ølsmagningen.  

Steen redegjorde for, hvorfor bestyrelsen, vores værter (Røde Port og Musicon) og 
eventuelle bryggere skal have tre dage til at gøre sig klar til mandagens smagning.  

Bestyrelsen vil kigge på mulighederne for enkelte ”spontane-sidste- 
øjeblikstilmeldinger” måske kan klares. 

Helle fra Regionen oplyste, at fra den 1.1.23 er alle lokalforeninger et § 14 selskab.  

 


