
 

Husk det er den 16/10 der er sidste chance for at tilmelde
sig årets vigtigste møde med ølsmagning.

Så tag din øl-ven i hånden og få jer tilmeldt så vi kan få en
super dag.

____________________________________

Årsmøde og oktober smagningen er lagt fast. Emnet er alt godt fra Fakta.

Den finder sted den 20. oktober 2016 kl. 18:30 i Telefonfabrikken's
Fællesrum, Telefonvej 8, 2860 Søborg.

Dagsorden på dette årsmøde er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Beretning om Lokalafdelingen
4. Indkommede forslag (forslag skal være formanden i hænde 8 dage før,

så det kan sendes ud til medlemmerne)
5. Valg af Lokalafdelingensformand
6. Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet valg, forsætter med

arbejdsgruppe)
7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer (forslå intet valg,

forsætter med arbejdsgruppe strukturen)
8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis punkt 6 vedtages

med arbejdsgruppen)
9. Eventuelt

 

Efter selve årsmøde vil vi afholde vores oktober smagning.

Emnet er som sagt alt godt fra Fakta.

Danske Ølentusiaster er indgået et samarbejde med Fakta, hvor Danske
Ølentusiaster almelder øl de føre i Fakta. 

Vi vil kører forbi Fakta og købe 8-10 af der øl som vi så skal smage og tale om.

Smagningen koster 100,- kr. at deltage i, mens det er ganske gratis at deltage i
årsmødet. 
(man kan godt nøjes med at deltage i årsmødet).

Vi vil dog gerne vide hvor mange vi skal regne med der kommer. Så du skal
tilmelde dig årsmødet her, hvor du også kan tilmelde dig smagningen. 
(Det er dog kun dem med bopæl i lokalafdelingens område der har stemmeret
på årsmødet).

Det er sidste mulighed den 16. oktober 2016 for at tilmelde sig smagningen og
årsmødet. 
(Årsmødet kan du dog altid komme til uden tilmelding).

  

PREVIEW!

http://www.telefonfabrikken.dk/
http://map.krak.dk/?q=Telefonvej+8D%2C+2860+S%C3%B8borg
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=83bd491f87


Vi håber at se jer alle sammen til årsmødet, så vi kan hører hvad I ønsker
afdelingen skal gøre i fremtiden.

 


