
 

D a n s k e  Ø l e n t u s i a s t e r  

L o k a l a f d e l i n g  R ø d o v r e  
Formand Kim Müller, Højkær 39, 9. tv., 2605 Brøndbyøster. Telefon: 22909578. Mail: kim.mueller@ale.dk 

  
Årsmøde 2012 i DØE lokalafdeling Rødovre 
 
Dato: tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.30-20.00 
Sted: Restaurant Siesta, Glostrup Shoppingcenter 208, 2600 Glostrup 
Referent: Steen Christiansen 
 
Dagsorden: 
1 – valg af dirigent 
2 – bestyrelsens beretning 
3 – valg af lokalafdelingsformand (formand Kim Müller villig til genvalg) 
4 – valg af bestyrelsesmedlemmer  
5 – eventuelt 
 
Ad 1 – Mette Razda Jensen blev valgt, og konstaterede at årsmødet var lovligt varslet. 
 
Ad 2 – Kim Müller valgte ikke at berette om det forløbne års arrangementer mv., men nævnte en 
vision om at den nye bestyrelse vil udmelde planlagte arrangementer for hele året snarest muligt 
efter årsmødet. I den forbindelse oplyste han at DØE holder landsgeneralforsamling 16. marts 
2013, og at det allerede annoncerede skolekøkken-arrangement lørdag den 16. marts vil blive 
fremrykket til 2. eller 9. marts. Endelig nævnte Kim at lokalafdelingens økonomi (cigarkassen og 
ølkontoen til brugerbetaling ved medlemsarrangementer) balancerer, jf. omdelt oversigt fra Claus 
over bevægelser på bankkontoen. Så gav han ordet givet frit, og den kommende bestyrelse fik et 
par forslag med på vejen fra Viggo fra Hvidovre: 

- hold gerne arrangement i Frihedens Stationscenter 
- hvis arrangementer med mad, så vælg billig mad og læg i stedet vægt på øl (!) 

Punktet sluttede med en opfordring til alle om at give bestyrelsen besked, hvis nogen kender til 
billige/gratis mødesteder i lokalafdelingens område, hvor vi kan være også efter kl. 21. 
 
Ad 3 – ingen modkandidater, Kim Müller blev genvalgt. 
 
Ad 4 – Claus Hyldgaard udtrådte, mens Katja Hjelgaard, Kim Danø Kristensen og Steen 
Christiansen var villige til genvalg. Katja, Kim K. og Steen blev genvalgt. Karsten Bredow Larsen 
og Sussie Hansen ønskede at indtræde i bestyrelsen og blev valgt. 
 
Ad 5 – for at give de deltagende i årsmødet mulighed for at få svar på spørgsmål eller komme med 
forslag deltog Poul Erik Jensen som repræsentant fra DØEs landsbestyrelse - hvad nok ikke 
mange vidste, var at han havde ”trådt sine barnesko i DØE” i Rødovre lokalafdeling. Endvidere 
deltog Lars Rasmussen som repræsentant for DØE Region København og Torben Steenberg som 
DØEs repræsentant i Forbrugerrådet og EBCU. De tre herrer fik Ingen spørgsmål. I stedet fik 
lokalafdelingens bestyrelse yderligere et par forslag at arbejde videre med: 

- en smagning hos Getränkeland, og at invitere Næstved lokalafdeling til at deltage 
- genoplivning af ”almissekassen” - en åbenbart glemt tradition fra for mange år siden, hvor 

trængende medlemmer kan lægge små bidrag eller provenu fra auktioner over øl, som 
nogle medlemmer måtte ønske at skille sig af med. Poul Erik nævnte at i Næstved tømmes 
”almissekassen” ved den årlige julefrokost   

 
Herefter sluttede årsmødet, og blev afløst af en smagning af 10 11 sorte øl – med HØJT SKUM! ☺ 


