PREVIEW!

Kan du ikke læse denne mail, så klik ind på
hjemmesiden her.

29. september Smagning
21. oktober Årsmøde
19. november Julefrokost
Med forbehold for
ændringer.

Så er sommeren ved at være gået. De fleste er kommet
gennem deres sommerferie. Det betyder at vi igen startet
op med ølsmagninger i vores lokalafdeling.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

Denne nyhedsmail indeholder:
September smagning.
Kommende Årsmøde.
Beretning fra august smagning.
Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi
skal tage til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Det var ikke så
længe før vi kikker på 2016 programmet, og her har du nu
mulighed for at give dine indput. Skriv kom om din ide til
Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.
____________________________________________

Du læser ÅRSMØDE og tænker straks på store kedelige
møder. Men sådan er det ikke i lokalafdelingen
København Nord.
Så sæt kryds i kalenderen den 21. oktober.
Vi vil starte med at holde årsmøde kl. 18:30, hvor vi vil
går disse punkter igennem:
Dagsorden på dette årsmøde er:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om Lokalafdelingen.

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i afdelingens
ølsmagninger.
Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

Amager:
Så på deres hjemmeside
Ballerup:
d. 29/09 Besøg hos Herlev
Håndbryggerlaug
Bornholm:
d. 19/09 Irsk & Skotsk Ale
d. 10/10 Årsmøde og Anne
Lise's ølfavoritter

3. Indkommede forslag (forslag skal være formanden i
hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til
medlemmerne).
4. Valg af Lokalafdelingensformand.
5. Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet
valg, forsætter med arbejdsgruppe).
6. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer
(forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe
strukturen).
7. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis
punkt 6 vedtages med arbejdsgruppen).
8. Eventuelt.

Frederiksberg:
d. 17/09 Frederiksberg
Bryghus
d. 09/10 Oktoberfest
København:
d. 29/09 Jydsk øl
Rødovre:
d. 22/09 Smagning af
........øl

Lokalafdelingen vil være vært for en lille øl under mødet.
Når vi i god ro og mag er kommet disse punkter igennem,
så vil vi holde en øl smagning. Emnet for denne smagning
bliver noget med "over 10". Det er Jacob der igen vil stå
for en smagning, og denne gang skal vi nok op i hans
favorit type nemlig Barlyvin. Men Jacob har dog lovet der
også kommer noget andet øl.
Vi har ikke åbnet for tilmeldingen endnu da vi ikke helt
kender Jacobs Ideer, men lige så snart vi har lidt fra ham,
om smagningen åbner vi op.

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.
Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Vi vil også gerne vide hvis du kun kommer til årsmødet, så
derfor tilmeld jer smagning og årsmøde eller kun årsmøde,
når tilmeldingen åbner i løbet af september.
I få besked, når tilmeldingen åbner her vil i også hører
mere om smagningen.
____________________________________________

Sommeren var forbi, men det var ikke mange ølentusiaster
der havde fundet ud af at vi igen var kommet igang.
Således var det kun 9 der havde tilmeldt sig til denne
smagning hvor vi skulle smage tysk øl. Allan som stod for
denne smagning, havde fundet 10 gode tyske øl. Trods af
at alle øllene var efter den brygget mere eller mindre efter
Det tyske "Reinheitsgebot, var der mange forskellige og
spændene øl mellem de udvalgte. Men vi smagte på øllene
fik vi gode fortællinger om den tyske ølhistorie og de
bryggerier hvor øllene kom fra.
Du kan læse mere om smagningen samt hvilke øl der blev
serveret i beretningen fra smagningen på hjemmesiden.
____________________________________________

Du har også mulighed for at
følge med på vores facebook
side. Klik på logo her under
og du kommer ind på siden
hvor du så kan "syntes godt
om" siden for at få nyheder
og opdateringer.

Vi ser frem til et dejligt efterår, og håber rigtig mange vil
komme og støtte op om arrangementerne.
Højt Skum
Bitten Riis Thomsen

