
 

Bestyrelsesmøde Region København 
 

Den 8. juni 2015 kl. 19.00 
 

Kulturhuset, lokale 3, Lyrskovgade 4, 1758 København V 

 
 

Deltagere: 
Amager: Jacob Bille (JBI), Jens Bjørn (JBJ), Ballerup: Henrik Suhr (HS), David Jensen (DJ), 

Bornholm: Hans Jeppsen (HJ), Leif Nielsen (LN), Frederiksberg: Erik Larsen (EL), Else Slange 

(ES), København: Lars Rasmussen (LR), København Nord: Jerry Jensen (JJ), Rødovre: Steen 

Christiansen (SC), Regionsformand: Lars B. Jespersen (LBJ) 

 

Referat:  
 

1. Velkomst, præsentation, praktiske informationer, øl 

LBJ bød alle velkommen, alle præsenterede sig kort, LBJ orienterede om toiletter og sluttidspunkt, 

og efter dekantering af den første øl #) blev der skålet!  

 

2. Valg af dirigent 

LBJ foreslår HS: valgt. 

 

3. Valg af referent 

LBJ foreslår SC: valgt.  

 

4. Økonomi  

4.a) Præsentation af regnskab (for 2015 til dato) (LBJ): indeholder kun tre større udgiftsposter: 

1) bustur til generalforsamlingen (som var billigere end sidste år, tak til EL for at have indhentet 

tilbud), hvor alle fire regioner på Sjælland deltog i betalingen, men med uens fordelingsnøgle, 

næste år må der findes en mere retfærdig fordelingsmetode.  

2) rejseudgifter til generalforsamlingen for formand og næstformand DØE Bornholm, og  

3) porto til frankering af breve (pga. bøvl med DØEs hjemmesidesystem typo3) til alle medlemmer 

af LA Frederiksberg med indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mhp. at beslutte overgang 

til at have selvstændig økonomi, jævnfør § 14 i DØEs vedtægter.  

 

4.b) Ønsker til fremtidige udgifter? 

Spørgsmål fra ER om landsforeningen vil indkøbe glas til Øllets Dag? Se punkt 5.  

 

5. Øllets Dag (ØD) 

5.a) Orientering fra ØD-udvalget (LBJ): udvalget har undersøgt priser på engangsglas, skal de 

være med logotryk bliver det alt for dyrt. På bestillingsblanketten vil der være angivelse af en 

hjemmeside, så man selv kan bestille plasticglas uden logo. Lokalafdelinger, som ikke har råd til at 

købe glas, kan søge om at få glas betalt af regionen. Bestillingssedler er tidligere år udsendt ret 

sent, i år forventes de udsendt 10. juni med svarfrist 1. juli (tilføjelse efter mødet: datoerne er 

ændret til 17. juni og 5. juli). Mht. ØD-t-shirts KAN de 500 kr. til køb af ale-beklædning anvendes, 

men de SKAL ikke. I år har DØE/ØD-udvalget ikke indgået landsdækkende aftaler fx med Coop, og 

Metro er lukket. Under stormødet annonceredes et samarbejde om ØD med Carlsberg, men det kan 

ikke nås i år. Man kan evt. lokalt holde ØD i samarbejde med Carlsberg, kontakt Bjarke Bundgaard. 

HJ: har tidligere haft godt samarbejde med lokal Carlsberg-kontaktperson, må det ikke fortsætte? 

LBJ: jo! 

 

5.b) Planer i lokalafdelingerne: Amager holder samme arrangement som tidligere år. Ballerup vil 

forsøge et arrangement på Kirkepladsen. Bornholm vil udskænke fustageøl i seks butikker, og vil 

også indlede samarbejde med Hallegaard og Bornholmerbryg. Frederiksberg vil gentage 

arrangementet, der blev holdt i forbindelse med Frederiksberg Dage. København forsøger at få en 

en aftale med Hotel- og Restaurantskolen om at de udbyder en menu med øl i retterne, og at øllet 

til udskænkes af lokalafdelingen. København Nord og Rødovre har endnu ikke nogen planer for ØD. 



 

 

5.c) Ønsker?  

Nej. 

 

5.d) Forslag?  

Nej.  

 

6. Koordinering af mødedatoer (= arrangementer i lokalafdelingerne) 

6.a) Til nu (LBJ): hvordan planlægges arrangementer lokalt? Amager: lægger en fast plan for hele 

året, før det begynder. Ballerup: planlægger løbende, ingen faste ugedage. Bornholm: ?. 

Frederiksberg: planlægger alt på mandage og torsdage i årets løb. København: planlægger 

kontinuerligt i årets løb på fortløbende ugedage man-tirs-ons-tors-fre. København Nord: lægger en 

plan for hele året på første møde efter årsmødet, ingen faste ugedage. Rødovre: som København 

Nord. LBJ: under regionsmødet 24. november 2014 blev efterlyst udsendelse af en fælles kalender, 

men det er ikke sket, og ingen har efterspurgt den – er der brug for den? SC: lavede som aftalt en 

fælles kalender ultimo 2014, som altså ikke blev sendt ud eller lagt på regionens hjemmeside. Den 

blev lavet i excel med en fane for hver lokalafdeling samt en fælles fane med samtlige aktiviteter, 

på grundlag dels af info fra nogle lokalafdelinger, dels de arrangementer som øvrige lokalafdelinger 

havde stående i sin arrangementskalender på ale.dk – bemærkede i øvrigt at flere af regionens 

lokalafdelinger øjensynlig ikke anvender ale.dk-kalenderen, opfordrer til at det sker fremadrettet.  

 

6.b) Fremover: EL: foreslår at alle lokalafdelinger oplister andres arrangementer (2-3 stk.) i 

højrekolonnen af nyhedsbreve. EL: foreslår at regionen udsender kvartalsvise nyhedsbreve med 

omtale af alle kommende arrangementer. EL: synes af og til det er svært at genkende annonce for 

Frederiksbergs arrangementer i Ølentusiasten, foreslår at lokalwebredaktør får lov at råde over fx 

600 karakterer pr. arrangement til annoncering i Ølentusiasten. SC: lovet at undersøge mulighed 

herfor.  

 

6.c) 30 dages varsel for bestyrelsesmøderne i regionen 

Punktet er tilføjet efter forslag fra EL, og flere andre synes forslaget er en god idé. Besluttet at 

møder i regionen fremover varsles mindst 30 dage før. Skal tilføjes i næste forretningsorden. 

 

7. Koordinering af ressourcer (SC: både materialer og mennesker) 

7.a) Til nu (LBJ): under regionsmødet 24. november 2014 blev lovet en liste, men den er ikke 

blevet lavet, og LBJ har opfattelsen af at ingen mangler noget.  

  

7.b) Fremover: 

EL foreslår oprettelse af en liste på landsplan over hvem der har/kan/har prøvet hvad, til inspiration 

og gavn for alle andre. LR støtter ELs forslag. SC er af den opfattelse, at de fleste har rigeligt at 

gøre med at arrangere aktiviteter og tvivler på at de også har overskud til at beskrive dem siden 

hen, men foreslår at Frederiksberg prøver at sende beskrivelse af sine kommende arrangementer 

rundt i regionen, og så kan øvrige se om de kan følge trop. HJ er enig, og mener i øvrigt at det vil 

være lettere at ringe til andre for at høre nærmere, hvis man ønsker at gentage en aktivitet, andre 

har gennemført. EL oplyser at alle Frederiksbergs arrangementer evalueres, hvad var godt og hvad 

var skidt – sender gerne sit evalueringsskema. JBI oplyser at Amager løbende laver lignende 

oversigter (og har under mødet sendt nyeste oversigt sendt til EL). 

 

8. Fælles arrangementer 

LBJ oplyser at Regionen sidste år stod for SM i Håndbryg - i år er det Region Midt-Vestsjælland, der 

står for dette arrangement, som vil foregå på Braunstein (i Køge), dato endnu ej fastsat. Region 

København har ikke planer om aktiviteter i år. 

 

8.a) Ønsker?  

Nej. 

 

8.b) Forslag?  

Nej. Men EL oplyser at Frederiksberg arbejder på en Kultur- og ølfestival i samarbejde med 

Frederiksberg Bryghus. 

 

9. Nye medlemmer, medlemmer der er holdt op 

HJ spørger, om lokalafdelingerne automatisk kan få en liste over nye medlemmer, og medlemmer 

der er holdt op – har talt med Hans Peter Jepsen om det, men har intet hørt. Målet er at byde nye 



medlemmer velkommen og at få erfaring fra udmeldte om hvorfor de ikke ønsker at fortsætte. LBJ 

oplyser, at man ikke må kontakte ikke-medlemmer, heller ikke udmeldte for at hverve dem på ny.  

EL ønsker at lokalafdelingerne kan få en mail om kommende ophørende medlemskaber for at 

kontakte medlemmerne for at forsøge at holde på dem. EL er også i tvivl om datoer for udmeldelse 

/ophør på medlemslisterne er korrekte. EL har konstateret at medlemslisterne er bruttolister, dvs. 

inklusive medlemmer fra andre lokalafdelinger, som også ønsker at modtage nyhedsbreve fra 

Frederiksberg, og ønsker en ”ren” medlemsliste. Flere nævner at nye medlemmer nemt findes, de 

tilføjes altid nederst i listen, og ved filtrering af irrelevante postnumre kan medlemmer fra andre 

lokalafdelinger nemt frasorteres i visning af listen. SC vil viderebringe nogle af spørgsmålene til 

næste Landsbestyrelsesmøde.  

 

10. Status hjemmesideopdatering m.m.  

LBJ oplyser at opdatering ikke er overstået endnu, og at der stadig er nogle problemer. Der vil blive 

givet en status under Regionsrådsmødet 20. juni 2015.  

I fortsættelse af opfordringen i punkt 6.a om at bruge arrangementskalenderen henstilles også til 

at lokalwebredaktørerne tjekker egne hjemmesider, især forsiderne – LBJ har konstateret at der på 

nogle inviteres til aktiviteter, som er afviklet, hvorimod det kan være svært at finde de kommende 

arrangementer, mens andre indeholder en masse historiske oplysninger. 

  

11. Den Regionale Ølpris 

LR foreslår Ølsnedkeren (Simon Toft Hansen) og det han lykkes med i Ølkollektivet i Gørløse. 

Enighed herom, LBJ orienterer Lokal- og regionskoordinator Mette Radza Jensen. Foreslås som 

udgangspunkt uddelt på Øllets dag. Hvis det ikke strider mod DØEs retningslinjer foreslår EL i 

stedet uddeling lige før deadline for et kommende nummer af Ølentusiasten (ØE).  

 

12. Eventuelt 

- LBJ oplyser i fortsættelse af punkt 11 om deadline for ØE, at der et sted på DØEs hjemmeside 

findes en medieplan for ØE, LBJ vil sende et link til den relevante side (tilføjelse efter mødet: LBJ 

har 9. juni udsendt mail med link. 

- EL foreslår skabeloner for de to årlige møder i regionen: i juni med punktet Den Regionale Ølpris, 

og i november med punktet Konstituering af ny regionsbestyrelse (efter de lokale årsmøder). 

- SC nævner at DØEs landsbestyrelse har konstateret, at Frederiksberg p.t. inviterer både 

medlemmer og ikke-medlemmer/gæster på bustur i august-september mod betaling. Selvom 

Frederiksberg i april har valgt at have selvstændig økonomi (vedtægternes § 14) er det ikke i 

overensstemmelse med retningslinjerne, der fremgår af dels Håndbogen afsnit 5.1, dels 

oplysningerne på hjemmesiden efter login, for tillidsfolk, under Økonomi/åbne arrangementer. 

Selvom landsbestyrelsen har sympati for hensigten – at der måske lokkes nye medlemmer ind i 

foreningen – er gældende skatteregler en hindring for at opkræve deltagerbetaling fra ikke-

medlemmer. Alternativet hertil kan være at lade en ekstern samarbejdspart, fx en restauratør, der 

er moms- og skattepligtig, stå for økonomien i arrangementer, hvor der inviteres gæster. Der vil 

meget snart komme information fra Landsbestyrelsen, som præciserer dette, til alle i inderkreds. 

 

13. Næste møde (LBJ)  

Besluttet at LBJ udsender doodle i uge 40 med forslag til mødedatoer i uge 45 og 46. 

 

#) aftenens øl var:  

1) Frederiksberg Bryghus: Mørk Hvede (? %) 

2) Amager Bryghus og Bella Sky: Bien - med bybi-honning (5,5 %) 

3) Royal Unibrew Gylden IPA - med hyben og rosmarin (5,9 %)  

4) Nordic Brewing Co.: Trussetyven – tørhumlet røg bock (7,2 %) 

5) Oscar Blues Brewery LLC: Ten Fidy - stout (10,5 %) 

 


