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Referat af årsmøde 2021 
Lokalformand Bitten Riis Thomsen bød velkommen til medlemmerne, og startede mødet med at 

servere en øl. Derefter gik hun til punkt 1 på dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

Her blev Kim Sonny Petersen foreslået, og valgt uden modkandidat. 

Herefter blev Martin Nygaard Diedrichsen udpeget til referent. 

2. Beretning om Lokalafdelingen 

Bitten berettede om lokalafdelingens smagninger i det forgangne år. 

For et år siden til årsmødet havde vi nok ikke regnet med at næste årsmøde ville blive vores 3 

arrangement. 

Sidste år efter årsmødet havde vi besøg af Gamma, men allerede få dage efter kunne vi ikke rigtig 

samles mere pga. Covid-19. 

Så vi måtte frem til juni i år for at næste arrangement blev afviklet. Og det var et hyggeligt besøg 

hos SpyBrew, med mange gode historier. 

Efter en sommerpause lavede Jep en pub-crawl i nordvest. Det var hyggeliget at se 4 ølsteder og 

oplevet stemningen af bar-liv igen. 

I september måtte vi aflyse grundet for få tilmeldinger. 

Derfor er dette årsmøde, med efterfølgende smagning, årets 4 arrangement i lokalafdelingen. 

Slutlig takkede Bitten bestyrelsen og de andre der har været med til at skabe aktiviteter i 

lokalafdelingen. Og opfordrede folk til at melde sig med ideer og hjælp til at få arbejdet til at glide. 

Det gav lidt snak om pris politikken på smagningerne som ligger på 100-200,- hvilke forsamlingen 

syntes var ok. 

3. Aflægning af Regnskab 

Året har ikke budt på så meget, derfor var der heller ikke meget at sige til rengskabet. Dog et lille 

underskyd, men der et kapital nok på kontoen. 

4. Valg af Lokalafdelingensformand 

Her var Bitten Riis Thomsen villig til at genopstille. Bitten blev valgt uden modkandidat. 

5. Valg af Lokalafdelingensnæstformand 

Her var  Jerry Møller Jensen villig til at genopstille. Jerry blev valgt uden modkandidat. 

6. Valg af Lokalafdelingkasserer 

Her var Peter Daugaard villig til at genopstille. Peter blev valgt uden modkandidat. 
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7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer  og Valg af dem. 

Bestyrelsen forslog af man forsatte med 2 menige bestyrelsen, således at den samlet bestyrelse 

bliver på 5 personer. Dog var de åbne for at udvide hvis der var flere der ønskede at træde ind. 

Det var ikke tilfældet, så det blev besluttet at der skal være 2 medlemmer. 

Her blev der foreslået genvalg til Kim Sonny Petersen og Martin Nygaard Diedrichsen, De blev 

begge valgt, ugen der var andre kandidater. 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 

Pernille Kaldal meddelt at hun gerne ville genopstille som revisor. Pernille blev valgt uden 

modkandidat. 

Jørn Krogh meddelt at han gerne ville genopstille som revisor suppleant. Jørn blev valgt uden 

modkandidat. 

9. Eventuelt 

Bitten tog emnet Årets danske Bryggeri op. 

Efter lidt snak for og mod de forskellige bryggerier kom følgende forslag frem: 

 * Okkara, for at skabe nye øl i et marked, hvor der ikke er sket så meget. 

 * Amager Bryghus, for altid gode øl, med stor udvikling. 

 * SpyBrew, for han ønske om at udvide med  nyt "stort" bryggeri, samtidig med alt levere "dug" 

frisk øl. 

 * Krenkerup Bryggeri, for gode solide øl . 

 * Mød bryghus, dejlige øl og venlighed på bryggeriet og i lokalområdet. 

Derefter blev der fortaget en afstemning ved håndsoprækning 

Det blev vedtager at Lokalafdeling København Nord indstiller SpyBrew som kandidat til Årets 

danske Bryggeri 2021. 

Martin N. Diedrichsen kunne fortælle lidt fra landsbestyrelsen, hvor det alt overskyggende lige nu 

er ølvalget, selvstændig økonomi i lokalafdelingerne, og Et løft at IT'en (hjemmeside og 

medlemsmail). 
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