
 
 

REFERAT 

Danske Ølentusiaster Region København 
Bestyrelsesmøde 30.4.2016 

 
Deltagere 

Bornholm: Lokalafdeling Hans Jeppsen (HJ), Lokalbestyrelsesmedlem Svend 
Hansen (SH) 

København: Lokalnæstformand Jan Erik Ingvaldsen (JEI) 

Rødovre: Lokalformand Kim Danø (KD), Lokalnæstformand Steen Christiansen 
(SC) 

Regionsformand Lars B. Jespersen (LBJ) 
 

1. Velkomst og præsentation 
 

LBJ bød velkommen, deltagerne var løbende blevet præsenteret, der blev 
udleveret en liste over de øl, der skulle smages, sagt skål og JEI blev takket for 

at stille lokaler til rådighed. 
 

2. Praktiske oplysninger 
 

Der blev gjort opmærksom på, hvor toilettet var. Der blev ikke aftalt pauser, 
ligesom deltagerne heller ikke blev bedt om at slukke deres mobiltelefoner. 

Referenten beklager. 

 
3. Valg af dirigent / 4. Valg af referent 

 
Da mødet var kommet sent i gang foreslog LBJ sig selv for at spare tid. Dette 

blev accepteret. 
 

5. Økonomi 
a) Regnskab 2015 b) Budget 2016 c) Brugt til nu 

 
Underpunkterne a, b, og c blev gennemgået og diskuteret. Indkøb i forbindelse 

med Øllets Dag blev kommenteret og der var almindelig enighed omkring, at de 
lokalafdelinger der hidtil har fået midler til køb af bannere og beachflag næppe 

ville have yderligere behov for det, hvorimod det formodentlig vil blive 
nødvendigt for dem, at bestille flere T-shirts. Andre lokalafdelinger er naturligvis 

også velkomne til at få tilskud til køb af tøj m.m. i forbindelse med Øllets Dag. 

LBJ, der sidder i Øllets Dag Udvalget gjorde opmærksom på, at udvalget satser 
på, at få udsendt bestillingslisten i maj måned, så bestillinger kan afgives i god 



tid, varerne kan bestilles hjem til sekretariatet og leveres til lokalafdelingerne i 
god tid. I 2015 var mange af bestillingerne leveret sent.  

 
6. Ikke færdiggjorte emner 

a) Forretningsordenen er rette 
b) Ingen af dem der havde bedt om forkortelse af forretningsordenen 

havde indsendt forslag 
c) Annoncering i Politikens Lokalaviser – Ikke aktuelt, da de ikke dækker 

vores område 

d) Marketingoplæg – Landsbestyrelsen har ikke lavet noget og der er ikke 
planlagt noget 

e) Erfaringsudveksling – Der var ingen aktuelle planer om dette 
 

7. Ikke færdiggjorte emner 
a) Lokalafdeling Frederiksberg havde udsendt et skema til inspiration – 

man kan bruge det eller lade være 
b) Automatisk liste over medlemmer der er holdt op – SC havde talt med 

Brian Hvam om det. P.t. ikke muligt. Interesserede bør tage det op, når 
Brian er stoppet som webmaster. SC gjorde desuden opmærksom på, 

at man ifølge dørsalgsloven ikke måtte kontakte udmeldte medlemmer. 
Der er her tale om medlemmer, der ikke fornyer deres kontingent. KD 

supplerede med at fortælle, at han holdt øje med medlemmerne ved at 
operere med et ekstra Excel ark. HJ gjorde desuden opmærksom på, 

at de medlemmer der aktivt meldte sig ud, bliver kontaktet af 

sekretariatet.  
 

8. Øllets Dag 
 

Så vidt vides er der aktuelt planer om at lave arrangementer hos 
lokalafdelingerne hos Amager, Bornholm, Frederiksberg og København. 

Bornholm bekræftede dette. Rødovre overvejede, hvad de gør i 2016. Ballerup 
og København har tidligere udtrykt ønske om et samarbejde, men da ingen 

repræsentanter fra Ballerup var til stede, blev dette ikke diskuteret.  
 

KD nævnte, at man i Rødovre havde haft vanskeligt ved at skaffe frivillige til 
Øllets Dag. HJ nævnte, at man i Lokalafdeling Bornholm benyttede en række 

tiltag, der resulterede i, at man fik nok frivillige. HJ lovede at komme med et 
oplæg. LBJ supplerede med at fortælle, at Øllets Dag Udvalget også ville komme 

med et oplæg.  

 
HJ spurgte, hvordan man indmelder medlemmer på selve Øllets Dag. KD 

forklarede, at han benyttede en tablet. På ale.dk kan man på dagen melde folk 
ind online, så de får medlemsrabatten.  

 



KD nævnte desuden, at man i Rødovre havde erfaret, at det var bedre at stå 
uden for de forretninger man samarbejder med, end at stå inde i forretningen. 

Står man inde i forretningen tror folk, at man er ansat der. 
 

Kommunikation via Facebook blev også nævnt og drøftet kort.  
 

9. Fælles arrangementer 
 

a) DM i blindsmagning for hold 2017 

 
Ved DM i blindsmagning for hold 2016 var der repræsentanter for tre 

lokalafdelinger. Birkerød, Rødovre og København. Normal procedure er, at den 
vindende lokalafdeling laver arrangementet det følgende år. LBJ har tidligere 

kontaktet lokalformændene i de 3 lokalafdelinger for at høre, om en af dem ville 
være villige til at arrangere i 2017. Til nu har ingen af dem svaret. KD, der jo er 

opfinder af systemet med tipskuponen sagde, at han godt ville være tovholder 
på projektet mens LBJ lovede at kontakte de to øvrige lokalformænd igen.  

 
b) Bus til generalforsamlingen 2017 

 
Under gennemgangen af budgettet blev dette punkt drøftet og der var enighed 

om at afsætte midler til dette. 
 

c) Andet 

 
Der var ikke ønske om andre fælles arrangementer. 

 
10. Kandidater til regionsformand og –næstformand 

 
LBJ trækker sig som regionsformand og SC trækker sig som 

regionsnæstformand ved det kommende bestyrelsesmøde. 
 

LBJ var tidligere blevet gjort opmærksom på, at KD ville være villig til at stille 
op som regionsformand. KD’s kone havde imidlertid nedlagt veto mod dette og 

gjort opmærksom på, at gjorde han det alligevel ville det resultere i HITSTAMUS 
(Hitler, Stalin, Mussolini).  

 
JEI gjorde opmærksom på, at han var villig til at stille op til valget som 

regionsformand. Ingen meldte sig som kandidat til regionsnæstformand, så 

referenten beder venligst alle lokalafdelinger overveje, om de kan stille med en 
kandidat. 

 
11. Næste regionsbestyrelsesmøde 

 
Årsmøderne skal som bekendt afholdes senest ved udgangen af oktober måned. 

Regionsrådsmødet kan derfor tidligst afholdes, når det sidste årsmøde er holdt. 



Der var derfor enighed om, at LBJ udsender en Doodle med 14 dages varsel, når 
det sidst afholdte årsmøde har fundet sted.  

 
12. Eventuelt 

 
LBJ gjorde opmærksom på, at Lokal- og Regionskoordinator Else Lindhard havde 

spurgt ham, om det måske kunne være en idé, at de tillidsvalgte der er til stedet 
på Ølfestivalen udstyres med et navneskilt, samt deres funktion, når de ikke er 

på vagt. Else ville gå videre med idéen til landsbestyrelsen. 

 
JEI gjorde opmærksom på, at han var utilfreds med den nye web-app over 

ølsteder, og at han ville kontakte Hans Peter Jepsen i landsbestyrelsen omkring 
dette. JEI mente ikke, at der var tale om en rigtig app. Hvori utilfredsheden helt 

præcist består er mig desværre lidt uklart. 
 

Til mødet blev følgende øl serveret: 
 

Antewerpse Brouw Compagnie, Seef Bier, 6,5% 
De Proefbrouwerij, Kaaiman, 6,5% 

Hof ten Dormaal, Fresa I Choccolate, 7,0% 
Brasserie Du Bocq, La Ramee Blonde, 7,5% 

Brouwerij F. Boon, Donker Duivels Bier, 8,0% 
Brouwerij Het Anker, Lupus Wolf 8, 8,5% 

 

Tak til de fremmødte, tak til Jan Erik for at vi matte være hos ham, tak for det 
dejlige øl. Det noget mangelfulde fremmøde sammenlignet med den 

tilstedeværende mængde øl var muligvis årsag til, at eders underdanige referent 
mavelandede under vejs til Nordhavn Station. Mod forventning overlevede 

referenten weekenden. 
 

Højt Skum 
Lars B. Jespersen 


