
 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 
DØE Region København 

16.11.2016 kl. 19.00 
Pegasus Øl og Vinbar 

 
Delgagere: 

Henrik Suhr (HS), lokalformand Ballerup 

Lars B. Jespersen (LBJ), regionsformand København 
Jan-Erik Ingvaldsen (JEI), bestyrelsesmedlem København 

Bitten Riis Thomsen (BRT), lokalformand København Nord 
Jerry Møller Jensen (JMJ), bestyrelsesmedlem København Nord 

Kim Danø (KD), lokalformand Rødovre 
Steen Christiansen (SC), regionsnæstformand København 

 
Kunne ikke deltage: 

Uno Friis Gall (UFG), lokalformand Amager 
Søren Nielsen (SN), lokalnæstformand Amager 

David Jensen (DJ), lokalnæstformand Ballerup 
Hans Jeppsen (HJ), lokalformand Bornholm 

Leif Nielsen (LN), lokalnæstformand Bornholm 
Lars Rasmussen (LRS), lokalformand København 

Karsten Bredow Larsen (KBL), lokalnæstformand 

 
1. Velkomst og praktiske oplysninger 

 
LBJ bød velkommen og fortalte, at det ikke var tilladt at ryge inden døre og desuden 

hvor toilettet var. 
 

2. Kort præsentation 
 

Aftenens deltagere blev præsenteret. 
 

3. Aktiviteter 
 

Årets aktiviteter: Finaleølsmagning i februar og bustur til generalforsamlingen i marts.  
 

4. Regnskab 2016 til nu 

 
Regnskabets udgifter falder i 4 grupper: Bustur til generalforsamling i Odense – Region 

Københavns andel kr. 3100 – Rejseudgifter kr. 1977 – Materialer og kontorhold kr. 
3159 – øl til bestyrelsesmøde kr. 276. I alt kr. 8512.  

 
Indtægterne bestod af 2 x kr. 5000, overførsler fra DØEs kasserer, 4 kr. i pant. Sammen 

med overførsel fra årets begyndelse på kr 3376,45 resulterede det i en saldo på kr. 
5068,45 ved regnskabets udførelse den 15.11.2016.  

 



Alle har tidligere fået regnskabet tilsendt, og vil deraf kunne se, at der optræder en 

række poster omkring busturen til generalforsamlingen. Det drejer sig om 
deltagerbetaling, kr. 5700 + kr 200, betalinger fra regionerne Nordsjælland kr. 498, 

Midtvestsjælland kr. 1601 og Storstrøm kr. 1101, samt om betaling til Brønnum 
Turisttrafik på kr. 12.000. Region Københavns andel af turen fremgår ikke af 

regnskabet, men udregnes ved at trække deltagerbetaling og de andre tre regioners 
betalinger, i alt kr. 8900, fra betalingen til busselskabet, kr 12.000. 

 
5. Budget resten af 2016 

 
Udgifter resten af året forventes at blive øl til det igangværende bestyrelsesmøde i 

Region København. Det endte på kr. 780. Desuden har Lokalafdeling København søgt 
om underskudsdækning, og fået det, i forbindelse med deres medlemsmøde den 

24.11.2016. Det bliver maksimalt på kr. 1968,75.  
 

Det blev nævnt igen, at man som region får tildelt et grundbeløb på kr. 7000 + kr. 

1500 pr. lokalafdeling. I Region København er vi 6 lokalafdelinger, så vi kan maksimalt 
få tildelt kr. 7000 + (6 x kr. 1500) = kr. 16.000.  

 
Når regionen beder om penge fra kassereren kan man maksimalt få overført kr. 5000. 

Region København har i 2016 fået overført 2 x kr. 5000 og kan altså trække yderligere 
kr. 6000 inden årets udløb. Det beløb, der ikke bliver brugt, må overføres til næste år.  

 
På den udleverede side med budgettet for resten af 2016 er der desuden angivet nogle 

forslag til budgetposter i 2017. Der var enighed om at gentage finaleølsmagningen. 
Lokalafdeling København Nord var villige til at gentage sidste års arrangement på 

Telefonfabrikken og samtidig hjælpe Lokalafdeling Bornholm med indkøb og 
forsendelse af øl til deres finaleølsmagning. BRT foreslog samtidig at regionen indkøber 

glas til finaleølsmagningen, så folk ikke – som man ellers gør på de kanter – selv skal 
medbringe glas. Der var almindelig enighed om, at det var en god idé. BRT indhenter 

tilbud fra sekretariatet og beder regionen om penge til glas.  

 
Gennemførelse af en bustur til generalforsamlingen med en deltagerpris på kr. 100 bør 

ligeledes forsøges gennemført.  
 

Omkring kontorhold har Region København på et tidligere tidspunkt aftalt, at man blot 
skulle bede om penge til dette, hvis man havde brug for det. I det forløbne år havde 

kun Lokalafdeling Bornholm benyttet sig af dette. Andre må gerne benytte sig af det. 
Der blev ikke afsat beløb til dette. Det er op til den formandskabet at gøre det.  

 
Der må ligeledes forudses udgifter til tøj og materialer i forbindelse med Øllets Dag og 

til rejser til formandskabet og evt. til deltagere fra Bornholm.  
 

Husk i øvrigt, at hver lokalafdeling kan bestille tøj til en værdi af kr. 500 om året hos 
sekretariatet. 

 

6. Valg af regionsformand 
 

JEI stillede op og blev valgt. Vi ønsker tillykke med valget. 
 

 
 



7. Valg af regionsnæstformand 

 
KD stillede op og blev valgt. Vi ønsker tillykke med valget. 

 
 

8. Fælles aktiviteter i 2017 
 

Ud over finaleølsmagningen og busturen til generalforsamlingen blev 3 andre aktiviteter 
drøftet 

 
1. DM i blindsmagning for hold 

 
Sidste års vinderhold bestod af 3 deltagere fra København, København Nord og 

Rødovre. LBJ havde tilbudt dem at hjælpe med arrangementet i 2017 og det havde de 
sagt ja tak til. Anders Evald var den ene af deltagerne. Han havde spurgt, hvornår det 

ville blive i 2017, fordi Ole Madsen havde spurgt. LBJ havde svaret, at vi ville finde ud 

af det i løbet af november og give svar.  
 

Forskellige datoer var i spil ligesom 3 mulige steder blev nævnt (Telefonfabrikken i 
Gladsaxe, Banksia og Kødbyen). Telefonfabrikken udmærker sig ved, at vi kan få stedet 

gratis, Banksia har næppe plads nok og Kødbyen skal undersøges. BRT undersøger, 
hvornår vi kan få Telefonfabrikken, LBJ undersøger mulighederne i Kødbyen. Der bør 

foreligge et svar senest søndag den 27.11.2016.  
 

KD tilbød at lave tipskuponen til blindsmagningen. LBJ tilbød at hjælpe til med 
arrangementet. Invitationer og regler laves af formandskabet senere. Det blev dog 

nævnt, at det skulle være muligt for en lokalafdeling at stille med flere hold, men at 
deltagere på et hold skulle repræsentere en navngivet lokalafdeling, da de jo får æren 

af at lave arrangementet det følgende år.  
 

2. SM i håndbrygning 

 
Region Nordsjælland står egentlig for tur til at arrangere det i 2017 og lyder til at være 

gået i gang med arrangementet. Region Storstrøm måtte aflyse i 2016, men vil stadig 
gerne arrangere i 2017. LBJ har aftalt med de øvrige regioner, at regionsformænd og -

næstformænd fra København, Nordsjælland, Midtvestsjælland og Storstrøm mødes 
efter udgangen af november, hvor alle regioner skal have holdt deres møder og derfor 

har valgt formænd og næstformænd. Nogen dato er ikke aftalt, og der er heller ikke 
aftalt, hvem der tager initiativ. Det er blevet foreslået, at mødet holdes i København.  

 
3. Unge 

 
JEI nævnte, at Lokalafdeling København havde fokus på at få flere unge mennesker 

meldt ind i DØE. I den forbindelse kunne det være en god idé at lave et 
håndbryggermøde kombineret med ølsmagning på uddannelsesinstitutioner. DTU blev 

nævnt som eksempel. Der var almindelig enighed om, at dette var en god idé og at det 

sagtens kunne ske i Region Københavns regi. Hvad det videre forløb skal være blev 
ikke aftalt, så formandskabet må komme med et oplæg, hvis de ønsker at vi skal gå 

videre med det.  
 



Mødet sluttede kl. ca. 21.15. Tak til de deltagende, tak til LBJ og SC for deres arbejde 

til nu for regionen og tak til KD for at have medbragt noget af sit gode håndbryggede 
øl.  

 
LBJ 2016-11-17 


