
Årsmøde 2013 i DØEs Rødovre afdeling: 

Den 21. oktober holdt vi årsmøde i Restaurant Siesta i Glostrup Shoppingcenter. Vi var i år 35 deltagere. Vi 

startede med lidt fast føde, vores restauratør havde lavet laks og oksemørbrad til os. Herefter kunne vi gå 

til det officielle.  

Punkt 1: Valg af dirigent, Mette Radza blev foreslået og valgt. Hun kunne konstatere at årsmødet var lovligt 

indkaldt. 

Punkt 2 var formandens beretning som blev godkendt. Af nye tiltag kan nævnes årskalenderen, men forslag 

til forbedringer modtages gerne. Der har været en lille medlems tilbagegang på ca. -0,9%. Alder på Rødovre 

afdelingen blev diskuteret, og vi har måske misset vores 10års jubilæum. 

Punkt 3: Valg af formand, Kim Müller blev genvalgt men det er nok sidste gang han opstiller. 

Punkt 4: Valg af bestyrelse. Katja genopstillede ikke. Steen, Kim D., Sussie og Karsten genopstillede og blev 

genvalgt. Claus Sørensen blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Regionsformand Lars B Jespersen spurgte hvem som er med i regionsbestyrelsen, det kan vi først oplyse 

efter at der har været holdt konstituerende bestyrelsesmøde. 

Punkt 5: Evt.  

Susanne Danø spurgte hvorfor der ikke deltog flere til sommergrill(10 pers). Hvordan kommer der flere 

deltagerer? Tidspunktet på året kan være en af grundene, og flere syntes de manglede et ”ryste sammen” 

arrangement inden grill og øl. Flere syntes at de savnede cykelturen, men kan DØE stå indenfor alkohol/øl 

og cykeltur? 

Bestyrelsen vil forsøge at lægge arrangementer uden for sommermånederne(juni, juli og august). 

Med disse ord blev årsmødet officielt afsluttet. 

Herefter gik vi til smagningen, hvor temaet var dyr. Ikke at det var specielt kostbare øl, men øllet skulle 

have en forbindelse til et dyr. Vi smagte på 

• Newcastle Werewolf fra Caledonian Brewery i England (jo, det er dem der også laver Newcastle 

Brown Ale, hvis nogle skulle have hørt om den) 

• Doggie Style Classic Pale Ale fra Flying Dog i USA 

• Den gode gamle kending, Elephant fra Carlsberg 

• Python IPA fra Little Valley i England 

• Saaz Brew fra Hancock 

• Indslevs Hvedebock 

• Trippel Blonde fra Skovlyst 

• Delirium Tremens fra Brouwerij Huyghe i Belgien 

• Hoppin Frog B.O.R.I.S the Crusher fra bryggeriet af samme navn i USA 

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden, og sagde tak for i aften. 


