
 

Kan du ikke læse denne mail, så klik ind på
hjemmesiden her. 

Denne nyhedsmail byder på mange ting.

Denne nyhedsmail indeholder:

September smagningen.
Årsmøde 2016
Referat fra Gladsaxe dagen 2016.
Referat fra august smagningen.

Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi
skal tage til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Du har altid
mulighed for at give dine indput. Skriv om din ide til
Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.

September smagningen er lagt fast,og emnet bliver
Bockøl. 

Den finder sted den 21. september 2016 kl.
19:00 i Telefonfabrikken's
Møderum/undervisningrum, Telefonvej 8, 2860 Søborg.

En aften i bockøllets tegn.

En af de store øltyper, som indtil ølrevolutionen var noget
underkendt i Danmark.  Bockøl er relativt stærke lagerøl,
men ikke alle stærke lagerøl er bockøl. Betegnelsen står
for en blød maltpræget øl med en antydning eller mere af
sødme.

Bock nydes i mange lande, sammen med sin endnu
stærkere fætter dobbelt bock, oftest som en lunende og
 livgivende drik fra det tidlige efterår til forår.

 

21/9 Smagning

20/10 Årsmøde

1/12 Jule-hygge med mad

Med forbehold for
ændringer.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i afdelingens
ølsmagninger.  
Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

Amager: 
Spørg lokalafdelingen

Ballerup: 
d. 14/09 Besøg på Bryggeri
Skovlyst 
d. 04/10 Årsmøde med
smagning

Bornholm: 
d. 24/09 Smagning 
d. 29/10 Årsmøde
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Ordets oprindelse er omdiskuteret. Kom og hør om
betegnelsen f.eks. har noget med en gedebuk at gøre?

Smagningen koster 100,- kr. at deltage.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 17. september 2016 for at
tilmelde sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til smagningen.

Årsmøde og oktober smagninger er lagt fast,og emnet
bliver 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)

Frederiksberg:
Se lokalafdelingens side

København: 
d. 17/09 Blindsmagning-
landskamp 
d. 19/10 Årsmøde

Rødovre: 
d. 24/09 Bustur til Hornbeer 
d. 13/10 Årsmøde

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.

Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Du har også mulighed for at
følge med på vores facebook
side. Klik på logo her under
og du kommer ind på siden
hvor du så kan "syntes godt
om" siden for at få nyheder
og opdateringer.
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Vi vil dog gerne vide hvor mange vi skal regne med der
kommer. Så du skal tilmelde dig årsmødet og
smagningen her.  
(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).

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

Efter ønske fra medlemmerne til sidste årsmøde deltog vi
med en infobod til Gladsaxedagen.

Gladsaxe dagen er et arrangement Gladsaxe kommunne
laver, hvor alle foreninger i kommunen er inviteret til at
lave en infobod.

Rigtig mange foreninger var derfor mødt op lørdag den 27.
august omkring Gladsaxe rådhus, for at reklamere for lige
netop deres forening. Ligeledet var Danske Ølentusiaster -
København Nord, mødt frem og lavet en lille infobod.

Selvom der mange gange var efterlyst hjælper til at
bemande boden, var det kun 2 medlemmer, udover
formandskabet, som var kommet for at hjælpe. De skal de
2 medlemmer have en stor tak for.

Dagen gik stille og roligt uden det store press på vores
bod. Dog blev det til et par Nye medlemmer og en del der
tog en folder med hjem, for tænke over om de ikke skulle
melde sig ind.

Vi tænker over om vi skal deltage igen næste år, for med
den mangled opbakning der var fra medlemmerne, så er
det ikke sikkeret, vi vil kunne gennemføre det igen.

Men endnu en gang tak for hjælpen til dem der deltog.

 

Du kan læse lidt mere og se nogle billeder på
hjemmesiden.

Den 18. august var vi tilbage efter sommerferien. Og vi
startede med et ud af hus arrangement. Tur gik til
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Taphouse, som nok er den bar med flest fadølshaner,
nemlig 61.

Vio havde en smagning med 5 øl. Øllene var vidt
forskellige og der blev talt rigtig meget om dem. Det
skyldes nok at vi for hver øl fik nogle hint, og så skulle vi
så gætte hvilke øl det var vi havde fået.

Jeg tror ikke det er forkert hvis jeg siger at der ikke var
nogle det fik alle 5 rigtig. Det var en lidt sjov og
anderledes made Taphouse havde valgt at gribe det an på.

Vi du læse mere om dagen og øllen vi fik, så klik ind på
beretningen.

Jeg glæder til at se jer alle tilbage i Telefonafbrikken. Samt
at få tilsendt en masse ideer og forslag som vi kan vende
på årsmødet.

Højt Skum

Formand 
Bitten Riis Thomsen
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