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September er kommet og Øllets Dag er klar,- så det bliver
en dejlig måned.

Årsmødet i Odense 2021.

Det afholdes den 14. september 2021 på Soldaterhjemmet
Dannevirke. Se kalenderen.

Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer 
6. Valg af Lokalafdelingsformand
7. Valg af Afdelingskasserer
8. Valg af Afdelingsnæstformand
9. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
11. Eventuelt

Ølfestival 2021.

Sæt kryds i kalenderen den 22. - 23. oktober 2021. Danske
Ølentusiaster afholder en todages ølfestival i
Lokomotivværkstedet i København. 

Fynsk Mesterskab i håndbryg 2021.

Det 7. fynske mesterskab i håndbryg afvikles lørdag den 6.
november 2021 hos Anarkist / Albani i Odense. I år skal
der konkurreres i to kategorier: "Lys Ale/Hvede øl" og
"Mørk Juleøl". Der vil være præmier til både bryggere og
publikum. Vi regner med omkring 140 gæster, bryggere,
dommere, publikummer og hjælpere på dagen. På siden
"Deltag som publikum" kan du læse meget mere om
arrangementet og du kan købe din publikumsbillet her, der
er stadig biletter til salg. Læs mere om arrangementer på
regionenes hjemmeside.

Indstillinger til Årets Danske Bryggeri 2021.

 

 

Er du ny i Danske Ølentusiaster, så

læs denne side, der fortæller om,

hvordan tingene foregår i

lokalafdeling Odense.

 

Facebook for DØE i Odense   
 
Facebook for landsforeningen  
 
Følg med på vores lokale FB-side,

hvor de små nyheder og andre

arrangementer annonceres. 

 

Formand:

Jan Tonni Hansen

jan.tonni.hansen@ale.dk 

Tlf.: 30 34 28 07

Næstformand:

Thomas Kent Madsen

thomas.kent.madsen@ale.dk 

Kasserer:

Finn Littau

 

https://www.ale.dk/nyhed/artikel/der-bliver-oelfestival-i-aar/ttp://
https://regionfyn.nemtilmeld.dk/1/
https://www.ale.dk/haandbryg-fyn/
https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
https://www.facebook.com/Beer.Odense
https://www.facebook.com/detgodeoel
mailto:jan.tonni.hansen@ale.dk
mailto:thomas.kent.madsen@ale.dk
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Alle lokalafdelinger har mulighed for at indstille en
kandidat til Årets Danske Bryggeri. I år er sidste frist for
indstillinger torsdag den 28. oktober 2021, så eventuelle
forslag med begrundelser, skal være formanden i hænde
senest den 15. oktober 2021.

 

 

 

Situationen ser ud til lige nu, hvor dette skrives, at der
ikke skulle være noget til hinder for afholdelsen af Øllets
Dag, lørdag den 4. september fra kl. 11 til kl. 16. Skulle
der være et par stykker, som meget gerne vil være
frivillige på dagen, så har vi stadig ledige pladser. Husk at
vi har afterparty for alle de frivillige, når dagen er omme.
Hvis du derimod gerne vil rundt i byen, for at nyde noget
af det gode øl, så er du selvfølgelig også velkommen til
det. På dette link her til folderen kan du se, hvor der kan
smages øl rundt omkring i byen. Kom og gør dagen til en
stor festdag for det gode øl.

Der vil blive liv på Flakhaven med musik samt borde og
bænke. Der bliver udskænkning fra 3 telte med ca. 15
udskænkningssteder. Ligeledes vil der være madboder ved
Team Flakhaven Gastro. Desuden vil der være rigtig
mange steder rundt om i byen, hvor I kan smage rigtigt
godt øl.

Send en mail til finnlittau@gmail.com, hvis du har lyst til
at hjælpe til.

Vi glæder os rigtigt meget til dagen.

 

Tirsdag den 14. september 2021 kl. 18.00 - 21.30 

Årsmøde på Soldaterhjemmet Dannevirke.

Årsmøde i Danske Ølentusiaster Odense afdeling i
henhold til vedtægter.

Der vil være fællesspisning kl. 18.00 - 19.00

Årsmøde kl. 19.00 - 20.00

Vi slutter af med en ølsmagning kl. 20.00 - 21.30

Priser:

Deltagelse i hele arrangementet: 325,- kr.

Deltagelse i fællesspisning og årsmøde (men uden
ølsmagning): 200,- kr.

finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

http://typo3.ale.dk/fileadmin/filer/LOKALAFDELINGER/Odense_C/Folder_OED/Folder_2021/OED-21_Endelig_version.pdf
mailto:finnlittau@gmail.com
mailto:finn.littau@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=534
http://typo3.ale.dk/index.php?id=171
http://typo3.ale.dk/index.php?id=323
http://typo3.ale.dk/index.php?id=427
http://typo3.ale.dk/index.php?id=2279
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Deltagelse i årsmødet og ølsmagning (men uden spisning):
175,- kr.

Deltagelse i årsmødet alene: Gratis.

Tilmelding til arrangementet er nødvendigt. Vi lukker for
tilmelding søndag den 12. september 2021.

Tilmelding via Nem Tilmeld.

Vi har ikke oprettet arrangementer for de kommende
måneder, da vi ikke ved, om vi fortsat er i bestyrelsen efter
årsmødet,- men vi har lidt i støbeskeen.

Kommende medlemsmøder:

13. oktober Beer Battle - Jannik Nielsen Formand i DØE
Østfyn vs. Thomas Madsen Næstformand DØE Odense
(Tingløkkehus)

17. november Bestyrelsen og udvalgenes favoritter
(Dannevirke)

24. november Syrligt øl ved Christian Scheffel (Carlsens
Kvarter)

8. december Julemad og juleøl (Dannevirke)

14. december Julemad og juleøl (Dannevirke)

12. januar Vi fejrer Carlsens Kvarters 50 års fødselsdag
(Carlsens Kvarter)

18. januar Vi fejrer Carlsens Kvarters 50 års fødselsdag
(Carlsens Kvarter)

 

https://doeodense.nemtilmeld.dk/11/

