
 

Husk der snart er sidste tilmelding til Årsmøde og oktober smagningen.

Hvis der ikke komer flere tilmeldinger til smagningen bliver vi nød til at aflyse
smagningen men selve årsmødet vil forsat blive afholdt. 

Kan oplyse at lokalafdelingen vil sørge for lidt øl til at nyde under årsmødet.

____________________________________________________________________

Den 21. oktober 2020 - 18:30 er det tid til vores Årsmødet og oktober smagning. Det
forgår på Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg

BEMÆRK vi starter kl 18:30

Først starter vi med at afholde vores årsmøde med denne dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af Referant
3. Beretning om lokalafdelingen
4. Aflæggelse af regnskab (klik her)
5. Valg af Lokalafdelingsformand
6. Valg af Afdelingskasserer
7. Valg af Afdelingsnæstformand
8. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og valg af menige

bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant

10. Eventuelt 

Årets danske Bryggeri

Vi håber i vil sende forslag til årets danske Bryggeri, på forhånd til os men en lille
begrundelse for hvorfor lige netop de skal vinde. 
Lige som vi også hører fra jer hvis der er andet som i ønsker behandlet på årsmødet. 
Send det på mail til lokalafdelingen.

Efter selve årsmøde vil vi afholde vores oktober smagning, hvor vi får besøg af
Gamma Brewing Company

Gamma Brewing Company blev grundlagt i marts 2015 og er et dansk
håndværksbryggeri beliggende i herlev, lige nord for København. Tidliger var de en
del ag ølkolektivet i Gørløse. 
Gamma blev født af en ambition om at skabe lækker øl, der er lige så glædeligt at
lave som det er at drikke. Uanset hvilken ølstil de laver, er deres fokus fortsat på
kvaliteten og forpligtelsen til konstant forbedring og innovation med en tendens til
overdådig brug af humle.

Smagningen kommer til at koste ca. 175,- kr. at deltage i, mens det er ganske gratis
at deltage i årsmødet. (man kan godt nøjes med at deltage i årsmødet). 
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Vi ønsker at alle tilmelder sig også selvom man kun deltager i årsmødet. Dette
skyldes at vi er nødt til at forholde os til det retningslinjer der er i forhold til
COVID-19.

Tilmeldingen sker her.

Sidste tilmelding er den 14/10

____________________________________________________________________

Følg også med i det arbejder det forgår på landsplan, hvor de meninger og
holdninger også har en betydning for din forening.

 

https://koebenhavnnord.nemtilmeld.dk/22/

