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Årsmøde 2014 i DØE lokalafdeling Rødovre 
 
Dato: tirsdag den 20. oktober 2014 kl. 19.30-20.00 
Sted: Restaurant Gaardhaven, Islevhusvej 65, 2720 Brønshøj 
Deltagere: 31 var tilmeldt og til stede 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (og referent) 
2. Beretning om lokalafdelingen 
3. Valg af Lokalafdelingsformand 
4. Evt. valg af Lokalafdelingsnæstformand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
6. Eventuelt 

 
Punkt 0:  
Ejler Larsen donerede en dirigentklokke af sølv med lokalafdelingens navn indgraveret – stor tak til 
Ejler for denne smukke gestus! 
  
Punkt 1: 
Mette Radza blev valgt som dirigent, og konstaterede at årsmødet var lovligt varslet (og Steen 
Christiansen blev valgt som referent).  
 
Punkt 2:  
Kim Danø, der overtog formandsposten ultimo april efter Kim Müllers bortgang, aflagde beretning:  

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet seriøst med at lave så forskellige arrangementer som 
muligt, både med og uden spisning, og vi har bestræbt os på at holde arrangementer i forskellige 
egne af vores lokalafdeling, som dækker Glostrup, Brøndby, Rødovre, Vallensbæk, Ishøj, 
Hvidovre, Brøndby Strand, Vallensbæk Strand, Brønshøj, Vanløse og Herlev.  
Vi har en stor mangel på kvalitets-ølsteder i vores lokalafdeling, og det samme gælder egnede 
lokaler til afholdelse af arrangementer, vel at mærke til en pris der lader sig betale i forhold til vores 
meget lave deltagerpriser på arrangementerne. Vi vil derfor opfordre alle medlemmer til at være på 
udkig efter lokaler (beboerlokale/forsamlingshus/medborgerhus), hvor vi kan være ca. 30 deltagere 
til almindelige smagninger, og også gerne forslag til restauranter, hvor vi kan lave aftaler om 
spisning med efterfølgende smagning – uden at det koster en formue i proppenge m.v. 
I den kommende sæson vil vi gerne arbejde lidt på at få et par gæster til at stå for en ølsmagning 
med tilhørende historier. Det kan være en brygmester, butiksejer eller importør, som arbejder for 
udbredelsen af kendskabet til det gode øl. Hvis nogen har forslag til et tema for et arrangement, 
hører vi meget gerne fra jer. Måske er der oven i købet nogen, som godt kan tænke sig at stå for 
en smagning – vi skal nok hjælpe til. 
Lokalafdelingen har på nuværende tidspunkt 503 medlemmer, og postnumrene Hvidovre, 
Brønshøj og Rødovre er stærkest repræsenteret med hhv. 111, 77 og 72 medlemmer. Vi er en 
medlemsmæssig forholdsvis stabil lokalafdeling – der har været en ganske lille 
medlemstilbagegang det seneste år på under 10 medlemmer. Det er lidt svært at opgøre præcist, 
da man jo kan modtage nyhedsmails fra en anden lokalafdeling, og disse ”ekstra” medlemmer er 
talt med. 
 
Der var enkelte spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt. 
 
Punkt 3:  
Kim Danø blev valgt som lokalafdelingsformand, der var ikke andre kandidater til posten.  
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Punkt 4:  
Steen Christiansen blev valgt som lokalafdelingsnæstformand, der var ikke andre kandidater. 
 
Punkt 5: 
Claus Sørensen, Karsten Bredow og Sussie Hansen blev genvalgt, og ingen andre ønskede at 
indtræde i bestyrelsen, men Johnny Jørgensen og Mogens Sørensen tilbød at hjælpe med 
praktiske ting.  
 
Punkt 6:  
Nogle foreslog bestyrelsen at sende pressemeddelelser til lokalaviserne eller invitere journalister til 
vores smagninger for måske ad den vej at skabe interesse for foreningen og få fat i potentielle 
medlemmer – ifølge Kim er aviserne næppe interesserede, fordi vores arrangementer er lukkede. 
Viggo oplyste at Hvidovre har fået en brygger, Jens Larsen – måske pressen i Hvidovre vil skrive 
om ham. 
Formanden oplyste at lokalafdelingens ”cigarkasse” indeholder omkring 1.000 kr. 
Medlem af landsbestyrelsen Mette Razda orienterede kort om hvad der arbejdes med for tiden, 
bl.a. oprettelse af interessegrupper (fx ølrejser, håndbryg, øl og mad), som alle foreningens 
medlemmer kan tilmelde sig/abonnere på nyt fra. Der er også nedsat et udvalg, som undersøger 
muligheden for at de lokalafdelinger, som ønsker det, får egen økonomi (på visse betingelser). 
 
Bonus: 

Oversigt over arrangementer mv. siden årsmødet 2013: 

21. november: Juleølsmagning i Marineforeningen, Brøndby 

14. december: Julefrokost på Brewpub 

13. januar 2014: Trappist-smagning i Brønden – 22 deltagere 

6. februar: Besøg på Amager Bryghus – 23 deltagere 

15. februar: Finaleøl-smagning på Amager, arrangeret af Region København 

13. marts: Fynsk ølsmagning på Café E – 17 deltagere 

22. marts: Generalforsamling i Odense 

20. april: Kim Müller døde pludseligt i en alder af 49 år 

26. april: Skålekøkken på Holmegårdsskolen i Hvidovre – 20 deltagere 

22.-24. maj: Ølfestival i Tap1 for sidste gang (næste år i Lokomotivværkstedet) 

28. juni: Tour de Biére-feltet kørte gennem vores lokalafdeling, og der blev foretaget dopingkontrol 

(eller var det bare doping? ☺) ved Sundhedscentret i Vallensbæk 

Samme dato: Øl og mad i røg og damp hos Susanne og Kim Danø – 21 deltagere 

6. september: Øllets Dag – DØE Rødovre var repræsenteret ved formand + hustru og næstformand i 

SuperBrugsen i Vallensbæk 

30. september: Besøg hos Herlev Håndbryggerlaug – 22 deltagere  


