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Årsmøde 2013 
Årsmødet blev afholdt den 29. oktober 2013 i Borgerens Hus. 

 

Der var mødt 17 medlemmer op, hvor iblandt Poul Erik Jensen fra Landsbestyrelsen og Lars B 

Jespersen Regionsformand, var tilstede. 

 

Bitten Riis Thomsen bød velkommen med en Jacob Medici Øl. 

 

Her efter gik vi igang med dagsorden. 

 

punkt 1. Valg af dirigent. 

 

Her forslog aktivitetsgruppen Martin Nygaard Diedrichsen. 

 

Martin blev valgt uden modkandidat. 

 

Her efter kunne Martin konstatere at Årsmødet var rettidigt indkaldt, samt at resten af 

formiliteterne var i orden for dette årsmøde. 

 

Punkt 2. Beretning om lokalafdelingen. 

 

Bitten gav denne beretning fra året der er gået. 

 

For et år siden var der ikke nogen, der helt vidste hvad der skulle ske med vores lokalafdeling. Der 

var ikke lige en formand til at overtage efter Jonas. Men vores tidligere regionsformand (Mette) 

ville det anderledes. Hun indkaldte til et møde i november sidste år, for at rede afdelingen. Her fik 

vi en formand og en lille arbejdsgruppe. 

 

Gruppen mødtes og begyndte at planlægge det år, der nu er ved at være gået, med forskellige 

smagninger. samtidigt prøvede de, at finde ud af hvordan vi fik flest medlemmer til at komme til 

vores smagninger. Samtidig skulle vi finde ud af hvor vi skulle afholde smagninger fremover.   

 

Vi har haft 8 fantastiske smagninger igennem dette år indtil videre. Vi mangler dog stadig en som 

ligger i her i november. Vi har haft alt fra ”blind smagning” til besøg fra Stronzo, til at vores egne 

medlemmer har holdt smagninger, og sidst men ikke mindst har vi været på besøg hos 

Bunkerbeer. Så vi her været igennem en masse forskellige smagninger af interessant øl.  

mailto:lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk


 

D a n s k e  Ø l e n t u s i a s t e r  

L o k a l a f d e l i n g  –  K ø b e n h a v n  N o r d  

Mail: lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk  

2 

 

Samtidig var der mange der valgte og stille op som frivillige til årets Ølfestival, hvor der også skal 

lyde et stort tak fra festivalsledelsen. Uden jer ville der ikke være nogen festival. 

 

Øllets dag blev desværre ikke til noget i vores lokalafdeling i år, da der ikke var den store interesse 

fra vores medlemmer til at hjælpe med at afvikle det den lørdag. Men vi prøver igen næste år. 

 

På medlemsdelen er vi desværre gået lidt tilbage i forhold til sidste år, hvilket jo er trist.  Så vi må 

alle i gang med at tænke over, hvordan får vi flere medlemmer til vores forening. Alle forslag er 

velkommende. 

 

Kommentarer til beretningen: 

 

Under og efter beretningen kom medlemmer med en del indput om fremtiden. Vi skulle gerne 

gøre flere af medlemmerne aktive. Konkret var forslaget at alle to en ven/et medlem med til næste 

smagning. 

 

Der ud over kom der en del tilkendegivelser om at folk var glade for den aktivitet der havde været 

året igennem, som aktivitetsgruppen meldte de ville forsætte med frem ad. 

 

Det blev også nævnt at det kunne være et problem af vi var flyttet til Borgernes hus da transport 

var dårligere end ved Lyngby station, men argumentet om at det var billigere, da der ikke var prop-

penge, gjorde at forsamlingen syntes at vi skulle holde fast i at være der. 

 

Der var også enighed om at vi skulle arbejde videre med Øllets dag, således at vi kunne skrabe 

flere medlemmer til. 

 

Efter en del snak, blev beretningen godkendt. 

 

Punkt 3. Valg af lokalformand. 

 

Her genopstilte Bitten Riis Thomsen, og blev valgt uden modkandidart. 

 

Punkt 4, 5 og 6 Valg af lokalnæstformand, samt antal bestyrelsemedlemmer, og valg af 

bestyrelsemedlemmer. 

Aktivitetsgruppen havde lagt op til at der ikke blev valgt nogle under disse punkter, men at vi 

forsatte med aktivitetsgruppen, og det system vi har kørt med i det forgangende år. 

mailto:lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk


 

D a n s k e  Ø l e n t u s i a s t e r  

L o k a l a f d e l i n g  –  K ø b e n h a v n  N o r d  

Mail: lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk  

3 

 

Der blev spurgt til om vi måtte dette i følge vedtægterne, hvor til der kunne svares at det må vi 

godt. 

 

Derefter blev det vedtaget at vi ville forsætte på denne måde. 

 

Punkt 7. Eventuelt. 

 

Forsamlingen besluttede her at tage et forslag op, som var kommet efter dagsorden var sendt ud, 

til beslutning. 

 

Forslaget omhandlede en navneændring fra "Kongens Lyngby" til "København Nord". 

Der blev kort gjort rede for at det ikke var en endelig beslutning vil kunne tage, da den skal tages 

af landsbestyrelsen, efter indstilling fra regionen. 

 

Argumentet for at skiftenavn er det det er meget beder dækkende for det område, vores 

medlemmer kommer fra. 

Samtidigt gør det at vi ikke er låst fast i en bestemt by for vores smagninger. 

 

Der var ingen der var i mod dette forslag, derfor blev aktivitetsgruppen pålagt at gå videre med 

det. 

 

Der efter gik man over til traditionel eventuelt. 

 

Hvor Lars B Jespersen gerne ville vide om det forsat var Bitten Riis Thomsen og Jerry Møller Jensen 

der skal være repensentanter i regionen. Og det var der forsat opbakning til. 

Samtidigt ville har sikre sig at det forsat var Martin Nygaard Diedrichsen det var lokalredaktør, 

hvilke også blev bekræftet. 

 

Her efter blev der gjort lidt reklame for at afdelingen deltager i julemarket i borgernes hus den 

30/11 og 1/12. 

Her kan vi godt bruge flere hænder, så meld jer hos Martin Nygaard Diedrichsen. 

 

Lars efterlyste også hjælper til Ekstra Bladet juleølssmagning den 8. og 9. november. Der er 2 

vagter hver dag, en fra 13 til 16 og en fra 17 til 20. Er man interesseret kan man kontakte Lars B. 

Jespersen. 

 

Sluttelig ville Poul Erik jensen fra landsbestyrelsen, gerne fortælle lidt om hvad man i 

landsbestyrelsen arbejde med. 
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Bl.a. var man igang med at kikke på en ny 3 årige udviklingsplan, samt at skabe mere fokus på alle 

de ting man kan få glæde af, ved at være medlem i foreningen. 

Samtidigt opfordrede han til at spørge, hvis der var noget man gerne ville vide. Man er også 

velkommende til at sende spørgsmål på mail, hvis man skulle komme på noget. 

 

Der blev så lige spurgt lidt til om Ølfestivallen 2014 også blev i TAP1. Det kunne bekræftets at 

Ølfestivallen finder sted den 22-24/5 2014 i TAP1. 

Men som det ser ud nu river de hallen ned lige så snart vi er ude af hallen, således arbejdes der 

med nye stedder for 2015, men det bliver stadigvæk i København. 
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