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Referat af årsmøde 2020 
Lokalformaden Bitten Riis Thomsen bød velkommen til medlemmerne, og startede mødet med at 

servere en øl. Derefter gik hun til punkt 1 på dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

Her blev Kim Sonny Petersen foreslået, og valgt uden modkandidat. 

 

Herefter blev Martin Nygaard Diedrichsen udpeget til referant. 

 

2. Beretning om Lokalafdelingen 

Bitten berettet om lokalafdelingens smagninger i det forgangne år. 

 

Da handlede om januar smagningen, hvor Allan og Henning valgte at vi skulle smage 

forskellige øl under titlen komplementærøl. Til denne smagning var vi 20 medlemmer. 

 

Derefter blev det tid til årets største arrangement som var Besøg af BrewDog. 

Til denne smagning var vi 60 deltagere.  

 

I marts månede, var vi godt i gang med salget til smagningen, Da landet blev lukket ned på 

grund af COVID-19, og som i alle jo ved var det meget øv for vores aktiviteter hen over hele 

sommeren 

 

I september var vi gået i gang med at planlægge en  smagning om ølvalg, men midt under 

denne planlægning blev vi igen ramt af at COVID-19 pustede til os. 

 

Derfor er dette årsmøde, med efterfølgende smagning med Gamma, årets 3 arrangement i 

lokalafdelingen. 

 

På medlemsiden har vi haft en lille fremgang, og dette tros at vi ikke rigtig har haft 

mulighed for at have aktiviteter. Samligende med landsplan er det flot når hele foreningen 

har mistet små 500 medlemmer. 

Det skyldes blandt andet at ølfestivallen også blev ramt af aflysning. 

 

Slutlig takkede Bitten bestyrelsen og de andre der har været med til at skabe aktiviteter i 

lokalafdelingen. Og opfordrede folk til at melde sig med ideer og hjælp til at få arbejdet til 

at glide. 

5. Aflægning af Regnskab 

Regnskabet kan se her. 

Da dette er fra sidste årsmøde (1/11) frem til 30/6 da vores rengskabs år skal gå fra 1/7-

30/6, men vi kunne jo ikke starte før vi sidste år vedtog at blive en §14 afdeling. 

Året har ikke budt på så meget derfor var der heller ikke meget at sige til rengskabet. 

 

mailto:lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk
https://www.ale.dk/fileadmin/lokalafdelinger/Koebenhavn_Nord/aarsmoede/Koebenhavn_Nord_-_Regnskab_revideret_2019-2020_underskrevet.pdf
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6. Valg af Lokalafdelingensformand  

7. Her var Bitten Riis Thomsen villig til at genopstille. Bitten blev valgt uden modkandidat. 

 

8. Valg af Lokalafdelingkasserer (kun hvis vi overgår til §14) 

Her var Peter Daugaard villig til at genopstille. Peter blev valgt uden modkandidat. 

 

 

 

9. Valg af Lokalafdelingensnæstformand 

Her var  Jerry Møller Jensen villig til at genopstille. Jerry blev valgt uden modkandidat. 

 

10. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer  og Valg af dem. 

Bestyrelsen forslog af man forsatte med 2 menige bestyrelsen, således at den samlet 

bestyrelse bliver på 5 personer. Dog var de åbne for at udvide hvis der var flere der 

ønskede at træde ind. Det var ikke tilfældet, så det blev besluttet at der skal være 2 

medlemmer. 

Her blev der foreslået genvalg til Kim Sonny Petersen og Martin Nygaard Diedrichsen, De 

blev begge valgt, ugen der var andre kandidater. 

 

11. Valg af revisor 

Pernille Kaldal meddelt at hun gerne ville genopstille. Pernille blev valgt uden 

modkandidat. 

11. Valg af revisorsuppleant 

Carsten H. Jensen havde meddelt han ikke ønsket genvalg. 

Jørn Krogh meldte sit kandidatur til posten, hvor efter han blev valgt uden modkandidat. 

 

12. Eventuelt 

Bitten tog emnet Årets danske Bryggeri op. 

 

Efter lidt snak for og mod de forskellige bryggerier kom følgende forslag frem: 

 * People Like Us, Laver gode øl men det er særlig det at de er drivet af folk med særlige 

behov. 

 * Gamma, Laver super øl, og fortjener hæder for det gode øl og ders stor fremdrift de 

laver. 

 * AleFarm, Laver som alle de andre forslag gode øl, og her deres mod til at gå på børsen. 

 * Dry and Bitter, også for deres gode øl, og store arbejde med at drive bar samtidigt med 

bryggeriet. 

* Flying Couch, for deres bede øl udvalg, særlig deres sure øl. Men også for deres gå på 

mod med bottel shop rundt omkring under COVID-19 nedlukningen 

* SpyBrew, Her kan det fremhæves han arbejde med nyt "stort" bryggeri, samtidig med 

han hele tiden arbejde med at få "dug" frisk øl ud på bar i Købehavns området. 

* SlowBurn, nyt fra 2019 men allerede godt med, og deres mange lokale arrangementer for 

at skabe fællesskab. 
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Derefter blev der fortaget en afstemning ved hånsoprækning, men da først kadidat fik et 

overvældende flertal, belv det vedtalger at Lokalafdeling København Nord indstiller People 

Like Us som kandidat til Årets danske Bryggeri 2020. 

 

Martin N. Diedrichsenkunne fortælle lidt fra landsbestyrelsen, vor det alt overskyggende 

lige nu er ølvalget, som der tydelig er en del utilfredshed med blant medlemmerne. 

 

Denne utilfredshed med ølvalget og de mange aflysninger landsbestyrelsen har besluttet i 

løbet af året, har skab en så stor splid i landsbestyrelsen af de har følt sig nødt til at 

indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 22/11. Her ønsker de at få 

forsamlingens opdakning til den line de har fulgt, samt at få valgt en bestyrelse der kan 

samarbejde. 

 

ØL serveret under årsmødet 

Den Lange Sørejse 
Den Lange Sørejse har en kraftig men afrundet smag af urter, kardemomme og et hint af mint i 

eftersmagen. Det er en øl, der smager af meget, men som er let at drikke og efterlader en 

rundhåndet bitterhed på tungen i lang tid. 

OM ENGELSK KLASSISK IPA 
Den engelsk klassiske IPA's kraftige smag skjuler en historie, der strækker sig over flere 

kontinenter. I den tid, som det tog at sejle briternes øl til den britiske koloni i Indien, nåede øllet 

som oftest at blive dårligt på grund af de mange temperatursvingninger undervejs på rejsen. 

Derfor fandt man frem til en kraftig øl, der kunne modstå den lange tur på tværs af jordkloden. 

Måden man sikrede sig, at øllet kunne klare turen, var ved at tilføre ekstra humle og i 

brygprocessen at stile efter en højere alkoholprocent. 

De Bitre Humler 
De Bitre Humler indeholder tre forskellige humler, der er med til at give den en kraftig bitterhed, 

som akkompagneres af noter af citrus og grapefrugt. Den lettere malt, der er brugt, giver den en 

lysere farve end Den Lange Sørejse. Øllen er dejligt læskende og kan lede tankerne på californisk 

sol og sommer. 

OM US WEST COAST IPA 
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En US West Coast IPA er amerikanernes bud på en IPA, hvor de har taget principperne fra en 

Klassisk Engelsk IPA og gjort dem større. Derfor er der også mere humle i De Bitre Humler end i 

Den Lange Sørejse. Typen er desuden kendt for en subtil malt-smag, der igen er med til at rette 

fokus på de amerikanske humlers bitterhed. 

Den Nye Humlejuice 
Den Nye Humlejuice leder tankerne hen på frugtjuice med sin stærke frugt-aroma og sit uklare 

udseende. Den har en mild smag, der minder om en exotisk juice af papaya, mango og en snert af 

citrusfrugt. Den har desuden en teoretisk IBU (bitterhed) på 0, som adskiller sig fra de ellers 

normalt bitre IPA'er. 

OM US NEW ENGLAND IPA 
Den Nye Humlejuice er den eneste af vore tre kandidater, der er uklar – ofte kaldet hazy. Det er 

den, fordi der i typen ofte bruges f.eks. havre til at give den sit udseende. Desuden bliver der i 

fermenteringstankene tilføjet humle for at give den sin kraftige frugt-aroma. 

Typen stammer fra det nordøstlige USA, derfor også nogle gange kaldet Northeast IPA, hvor den 

for alvor er vundet frem over de senere år. Det er den absolut nyeste repræsentant for IPA'erne 

og er hurtigt blevet favorit blandt dem, som ikke normalt er til IPA'ens karakteristiske bitterhed. 
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