
 

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

Så er det ved at være tid til lokalafdelingens årsmøde, hvor
din meninger kan komme frem, så vi kan få endnu beder
aktivitet i lokalafdelingen.

Denne nyhedsmail indeholder:

Årsmøde og oktober smagning.
Ølfestival 2016.
Beretning fra september smagning.

Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi
skal tage til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Det var ikke så
længe før vi kikker på 2016 programmet, og her har du nu
mulighed for at give dine indput. Skriv om din ide til
Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.

____________________________________________

Du læser ÅRSMØDE og tænker straks på store kedelige
møder. Men sådan er det ikke i lokalafdelingen
København Nord.

Så sæt kryds i kalenderen den 21. oktober.

Vi vil starte med at holde årsmøde kl. 18:30, hvor vi vil
går disse punkter igennem:

Dagsorden på dette årsmøde er:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om Lokalafdelingen.

 

21. oktober Årsmøde

19. november Julefrokost

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: 
d. 07/11 Det store ølbanko

Ballerup: 
d. 29/10 modtager af Den
Regionale Ølpris

Bornholm: 
d. 10/10 Årsmøde og Anne
Lise's ølfavoritter 
d. 14/11 Juleølsmagning og
spisning
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3. Indkommede forslag (forslag skal være formanden i
hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til
medlemmerne).

4. Valg af Lokalafdelingensformand.
5. Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet

valg, forsætter med arbejdsgruppe).
6. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer

(forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe
strukturen).

7. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis
punkt 6 vedtages med arbejdsgruppen).

8. Eventuelt.

Lokalafdelingen vil være vært for en lille øl under mødet. 

Når vi i god ro og mag er kommet disse punkter igennem,
så vil vi holde en øl smagning. Emnet for denne smagning
bliver "Stærkt øl - > 9%". Det er Jacob der igen vil stå for
en smagning, og denne gang skal vi nok op i hans favorit
type nemlig Barlyvin. Men Jacob har dog lovet der også
kommer noget andet øl.

Prisen for denne smagning er 100,- kr som betales ved
tilmeldingen. (Hvis du kun vil komme til årsmødet er det
gratis).

Vi vil også gerne vide hvis du kun kommer til årsmødet, så
derfor tilmeld jer smagning og årsmøde eller kun årsmøde.

Du kan nu tilmelde dig årsmødet og smagningen her. 

____________________________________________ 

Tag med til Danmarks største legeland for ølentusiaster.
Ølfestivalen som afholdes af Danske Ølentusiaster er en
vidunderlig oplevelse, der kan smages på så mange øl som
dit ølhjerte begærer. Der snakkes med brygmestre,
ølsamlere, ølentusiaster og andet godt folk.

Tag til fordrag eller bare sæt dig med dit smageglas og nyd
en god øl. Der er noget for enhver.

Billetsalget starter den 1/12 så du kan give en tur der ud i
julegave. Og melde dig som frivillig, hvilke også kan ske
fra den 1/12. 

Frederiksberg: 
d. 26/10 Årsmøde og Uggly
Duck/Indslev Bryggeri 
d. 02/11 Ny Nordisk Øl og
Smørrebrød

 
København: 
d. 19/10 Årsmøde

 
Rødovre: 
d. 22/10 Årsmøde, mad og
smagning 
d. 19/11 Juleøl-smagning
med Carsten Berthelsen

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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Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!!

 

For mere information læs på beerfestival.dk.

____________________________________________ 

Så var det blevet tid til et "ud af huset" arrangement,
denne gang blev arrangementet slået sammen med
Lokalafdelingen Ballerup. Der for var det også hele 30
medlemmer der mødte på denne dejlige sensommeraften i
på Herlev skole, hvor vi besøgte Herlev Håndbryggerlaug.

Aften startede med en kort præsentation af Herlev
Håndbryggerlaug og dennes historie. Hvor efter 2 at
medlemmerne fortalte spændende og livligt om det at
brygge øl.

Alle disse informationer blev fortalt mens der var "åbent" i
baren hvor der var 5 dejlige øl som nogle af laugets
medlemmer havde brygget.

Du kan læse mere om smagningen samt hvilke øl der blev
serveret i beretningen fra smagningen på hjemmesiden.

____________________________________________

Vi ser frem til et godt og iderigt årsmøde, og håber rigtig
mange vil komme og støtte op om arrangementerne.

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen
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