
Referat af årsmøde i Danske Ølentusiaster i Rødovre Afd. 25. oktober 2010 

Dagsorden 

Minimumsdagsordenen” er ifølge bestemmelser i Danske Ølentusiasters vedtægter paragraf 13. stk. 5:  

  1. Valg af Dirigent 

      a Valg af referent 

  2. Beretning om Lokalafdelingen 

  3. Valg af Lokalafdelingsformand 

  4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand 

  5. Valg af menige Lokalafdelingsbestyrelsesmedlemmer 

  6. Eventuelt  

Andre emner specifikke for afdelingen:   

  7. Fremlæggelse af revideret cigarkasseregnskab 

  8. Valg af kasserer 

  9. Valg af revisor 

10. Nyt navn til lokalafdelingen? 

11. Indkomne forslag 

Formanden indledte mødet med at byde velkommen og konstatere, at der var 43 medlemmer tilstede. 

Ad  1 Mette Razda Jensen blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, 

 at generalforsamlingen vor lovligt indkaldt. Det blev besluttet at flytte punkt 6 til slutningen af 

 mødet.  

Ad  1a Birthe Errebo blev foreslået og enstemmig valgt til referent. 

Ad  2 Formanden aflagde beretning, som vedheftes referatet. Formandens beretning blev godkendt af 

 generalforsamlingen med følgende bemærkninger: 

  Der blev udtrykt ønske om, at informationer om arrangementer blev sendt ud i god tid inden 

 afholdelsen, hvilket formanden tog til efterretning. 

Viggo Jensen bemærkede, at han tidligere havde foreslået formanden, at de sammen kiggede på 

et sted i Hvidovre, der efter Viggos mening kunne være et muligt fremtidigt mødested, og han 

udtrykte skuffelse over, at han endnu ikke havde fået en tilbagemelding på forslaget. 



Formanden undskyldte med, at det endnu ikke havde været muligt at få passet et prøvebesøg 

på stedet ind, men at det ikke var glemt, og at han ville kontakte Viggo i nærmeste fremtid. 

Det blev også nævnt, at der burde gøres noget mere i relation til pressemeddelelser. Formanden 

svarede, at medmindre man havde en pressechef til rådighed, var det en vanskelig opgave, da 

lokalbladene ikke er sat i verden for at omtale ”smalle” foreninger og deres aktiviteter, og at det 

i øvrigt var forsøgt ifm Øllets Dag, uden at det havde givet nogen omtale. Mogens Sørensen 

bemærkede, at han havde oplevet det samme i andre sammenhænge, og at de før nævnte 

blade jo lever af annoncer. Vi kan  jo ikke bidrage til den del af deres liv, hvorfor interessen fra 

bladenes side nok også forbliver forholdsvis lille. 

Ad  3 Lokalafdelingsformand Normann Errebo blev enstemmigt genvalgt til kommende periode. 

Ad  4 Lokalafdelingsnæstformand Steen Christiansen blev ”in absentia” og enstemmigt genvalgt til 

kommende periode. 

Ad  5 Samtlige menige bestyrelsesmedlemmeer Michael Kjær Jørgensen, Kim Müller og Claus 

 Pedersen blev alle enstemmigt genvalgt til kommende periode. Desuden blev bestyrelsen

 udvidet med et aktivitetsudvalg bestående af Jens Peter Christensen og Torben Nielsen. 

Ad 6 Spørgsmål til dette punkt blev taget løbende. 

Ad  7 Kasserer Birthe Errebo fremlagde cigarkasseregnskab, der viste, at beholdningen var steget med 

kr.  202,00. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Mogens Sørensen foreslog, at der blev 

beregnet et beløb for de enkelte arrangementer til dækning af transport mv. Formanden 

svarede, at det hidtil var klaret ved, at den, der sørger for transporten, får det beløb, de tomme 

flasker sælges for, og at det hidtil havde dækket tilfredsstillende. Bestyrelsen i øvrigt opfatter i 

øvrigt den side af sagen derhen, at man i nødvendigt omfang - som en del af arbejdet - kunne 

bevilge et beløb, der modsvarer de faktiske omkostninger, såfremt det ikke dækkede med de 

tomme flasker. Forsamlingen gav sin tilkendegivelse af, at denne praksis kunne fortsætte.  

Ad  8 Kasserer Birthe Errebo blev enstemmigt genvalgt til kommende periode. 

Ad  9 Revisor Mogens Sørensen blev enstemmigt genvalgt til kommende periode. 

Ad 10 Der var en god debat om emnet ”Nyt navn til lokalafdelingen”. Der var forslag fremme som 

 ”DØE Vestegnen” og ”DØE Vestvolden”, men da konklusionen var, at ingen af disse var bedre 

 dækkende end det navn, afdelingen har nu, blev det besluttet at fortsætte i hvert fald endnu en 

 periode med ”Rødovre”. 

Ad 11 Der var ingen indkomne forslag udover navneændringen. 

25. oktober 2010 

Birthe Errebo 

Referent 

 



Formandens beretning ved generalforsamlingen 25. oktober 2010 

 
1. Indledning 

 

Endnu en sæson er slut og ligeledes mit andet år som formand. Det har endnu engang været et 

spændende år med masser af øludfordringer. Udenfor forenings-regi og for at blive mere kompetent i 

ølsammenhænge, deltog jeg bl. a. i et AOF kursus i Greve om øl. Det blev kørt af Henrik Skovborg, som 

en del af jer kender som medlem i afdelingen. Lærerigt. Så har jeg været på øldommerkursus i en hel 

weekend, hvor vi lærte meget om de forskellige øltyper, og hvordan de skal smage, men også hvordan 

de ikke skal smage. Et kursus der normalt kører én gang om året, og hvor alle kan tilmelde sig. Kan 

afsluttes med eksamen, så man efterfølgende kan fungere som øldommer i håndbrygger konkurrencer. 

Selve kurset kørte over en weekend i august, og der er eksamen i november, men det kræver masser af 

træning, der kører i smagegrupper – sympatisk nok, men det har jeg ikke kunnet afsætte tid til. Det er 

dog absolut et kursus, jeg kan anbefale, uanset om man har tænkt sig at blive øldommer eller ej. Det 

kostede 1250 kr inkl overnatning, forplejning og øl, og det kan vel ikke siges at være dyrt, for udover at 

vi lærte en masse om øl, smagte vi også masser af øl og fik masser af rigtig god mad. 

Øldommerforeningen havde sin egen kok med, og det var et meget positivt bekendskab. 

 

2. Vores sponsor – Superbrugsen i Vallensbæk Strand 

 

Formandsberetninger kan godt blive lidt tørre i det og for at afbøde det lidt, byder vores sponsor nu på 

den første øl – ikke planlagt, men det gør vel ikke noget. Det er noget Mogens Sørensen, som er 

formand for Superbrugsen, har arrangeret. Det er en Økologisk IPA fra Braunstein i Køge. Den hedder 

Næsgården som er det brand de markedsfører deres øl under – angiveligt fordi Braunstein lyder” lidt for 

tysk”.   Mens der er et par stykker, der skænker op, fortsætter jeg lige med lidt med min 

formandsberetning.  

 

3. Bestyrelsesarbejdet 

 

Bestyrelsen har afholdt en del møder, hvor vi har planlagt sæsonen og alle bestyrelsesmedlemmer har 

på skift stået for arrangementerne, som jeg kommer ind på senere. Vi har som en naturlig ting også 

udvekslet meninger mv. over mail og vi har derfor holdt antallet af møder så lavt som muligt. Steen, 

vores næstformand har arbejdet med vores lokalside på ale.dk. Steen og jeg deltog i et kursus 

foreningen arrangerede tidligt på sæsonen.  

 

4. Udviklingen i DØE Rødovre og generelt 

 

Antal medlemmer lige nu: 572 

Antal medlemmer for et år siden: 594 

Vækst det seneste år: -3.70% 

 

Det er naturligvis en lidt trist udvikling, og desværre må det siges, at det 

ikke kun er Rødovre, der oplever nedgang – det er ret generelt i 

foreningen. Derfor var alle sejl også sat til i hele foreningen på Øllets dag 5. september, og det afbødede 

jo en del for til sammenligning var nedgangen i Rødovre sidste år næsten 10 %, og der havde vi ikke 

nogen arrangementer på Øllets Dag. Så det virker, og det må vi prøve at gøre endnu bedre til næste år. 

 



Region København 

Antal medlemmer lige nu: 2361 

Antal medlemmer for et år siden: 2499 

Vækst det seneste år: -5.52% 

 

Det er heldigvis for DØE som helhed det ringeste resultat i DK bortset fra en enkelt region helt ovre i 

Midtvestjyske. Når jeg siger det på den måde, er det fordi jeg mener, vi stadig har en vigtig opgave i 

DØE: Arbejdet med udbredelse af kendskabet til det gode øl og vores arbejde for et bredt udvalg af øl i 

DK. 

 

 Den helt store nedgang er også bremset op på landsplan:  

 

Antal medlemmer lige nu i hele foreningen: 9360 

Antal medlemmer for et år siden: 9683 

Vækst det seneste år: -3.34 

 

Og det er procentvis en noget mindre tilbagegang end sidste år, og jeg tilskriver igen de mange 

aktiviteter rundt om i landet æren for at det ikke blev værre, da det gav en pæn tilgang af nye 

medlemmer. I Rødovre alene 12 nye medlemmer. 

 

5.  Stormødet  

 

Lørdag den 23. januar deltog Steen og undertegnede i det årlige stormøde som denne gang var henlagt 

til Korsør. Det meste af tiden gik med fremlæggelse og drøftelse af de visioner, som Visions- og 

Strategiudvalget, der blev nedsat sidste år, stod for. Stormødet er vel nærmest at betragte som et 

formøde for de tillidsvalgte til selve generalforsamlingen og giver input og feedback til landsbestyrelsen 

– der kan ikke vedtages noget på disse møder.                                                                                                                                                         

  

6. Generalforsamlingen  

 

Steen og undertegnede samt en del andre medlemmer fra afdelingen deltog i årest generalforsamling, 

der var henlagt til Dalum Landbrugsskole. Her blev udvalgets store Visions- og Strategiplan endeligt 

vedtaget. Man kan læse mere om denne plan på foreningens hjemmeside ligesom man kan læse om 

generalforsamlingen generelt. 

 

7.   Lokalafdelingens arrangementer 2009/2010 

 

Vi har haft mange udmærkede arrangementer i løbet af året. Desværre blev vi nødt til at aflyse den 

planlagte ølrejse/studietur til Belgien. Den blev erstattet af en belgisk aften, men det var ikke helt det 

samme, synes jeg. Så det vil jeg opfordre den nye bestyrelse at arbejde seriøst med igen. Landets 

næststørste lokalafdeling bør ikke have nogen problemer med at trække medlemmer til et så seriøst 

arrangement. Og jeg havde lige glædet mig ….!  Jeg vil ikke gennemgå de enkelte Arrangementer 

detaljeret, da der har været lavet referater af de fleste, men blot nævne, at de har spændt vidt fra de 

traditionelle temasmagninger, over mad med øl i skolekøkken, en enkelt pubcrawl, cykletur med 

indlagte forfriskninger, øludfordring med København som vi i parentes bemærket vandt. Begge 

afdelinger stillede med 4 hold á 3 personer, og det ene af rødovreholdene vandt dysten. Flere af 

arrangementerne var krydret med lidt ølquizzer. Vi har haft i alt 11 arrangementer  gennem sæsonen, og 



der har været mellem 10 og 50 deltagere til arrangementerne, hvilket jeg betegner som delvis 

tilfredsstillende sammenlignet med aktivitetsniveauet i de øvrige lokalafdelinger (subjektivt bedømt ud 

fra det antal aflysninger jeg har set fra andre afdelinger), men stadig skuffende set ud fra det samlede 

antal medlemmer i vores afdeling. Jeg er dog sikker på, at hvis de mange medlemmer, der har glimret 

ved deres fravær hele sæsonen, vidste, hvor hyggeligt vi har haft det, og hvor meget godt øl vi har 

studeret og i de fleste tilfælde nydt, ville vi blive nødt til at dele Rødovre op i flere afdelinger, for så ville 

vi have haft problemer med at finde et sted, der  var stort nok til huse os allesammen. Temmelig 

nøjagtigt  er der i løbet af sæsonen 130 forskellige medlemmer og gæster, der har deltaget i et eller flere 

af vores arrangementer.  

 

8. Øllets Dag 

 

Vi var tilstede 2 steder på selve dagen: Glostrup Shoppingcenter og Superbrugsen i Vallensbæk. Dertil i 

Metro dagen før. Alt øl var sponseret til dagen. Tak til Føtex, Superbrugsen, Skands, Amager, Hornbeer.  

Tak til alle dem der stillede deres arbejdskraft til rådighed, og som var med til at skaffe 12 nye 

medlemmer til vores velsmagende forening. 

 

 

9.  Tour de Biére 

 

Jeg er også nødt til at sige lidt om Tour de Biére – vores gamle redaktørs store satsning – de første 

tanker herom var angiveligt opstået for at få ham i bedre form. Rødovre stillede med det største hold af 

alle afdelinger. Ud af de 14 der gennemførte hele touren, var vi 4 entusiaster fra Rødovre. Der var god 

presseomtale hele vejen igennem, og touren var så stor en succes, at den vil blive gentaget. Vi er nogen 

stykker, der allerede er i gang med træningen, og hvis der er nogen af de stilstedeværende, der har lyst 

til at være med, kører vi en tur på 45-60 km en gang om ugen. Fremover bliver det enten lørdag eller 

søndag, da det er ved at blive for mørkt om aftenen, til at vi kan nå at være hjemme, mens det er lyst. 

Der satses på landsplan på det dobbelte antal deltagere næste år, og så skulle vi gerne op på 8 fra 

Rødovre, så det er bare med at komme i gang. Og jeg kan kun sige, at det var alle tiders tur, og at de 

fleste med lidt træning og en nogenlunde fornuftig cykel, vil kunne gennemføre Tour De Biére. Der var 

kun en enkelt af de startende, der ikke gennemførte, og det var fordi han mente, at det var bedre at 

satse på at møde veludhvilet fremfor veltrænet, og den går ikke, skulle jeg hilse og sige. Lidt træning skal 

der altså til. 

 

10. Mødesteder 

 

Vi har haft Basement som base i flere år, men der har været lidt grus i maskineriet særlig i forbindelse 

med maden som ellers tidligere var af høj klasse. Vi har derfor set os om efter lidt efter nye steder, og bl. 

a. havde vi et arrangemnent med ølforedrag ved Henrik Skovborg i kulturhuset Kilden i Brøndby. Det 

kræver lidt mere arbejde, men var ellers OK. Og så ifm. Øllets Dag fik vi kontakt med Siesta, og det ligger 

jo centralt i afdelingen med Glostrup Station lige ved siden af. 

 

25. oktober 2010 

Normann Errebo 
Lokalformand 


