
 

D a n s k e  Ø l e n t u s i a s t e r  

L o k a l a f d e l i n g  –  K ø b e n h a v n  N o r d  

Mail: lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk  

1 

Referat fra årsmødet 2015. 
Onsdag den 21/10 2015 afholdte Lokalafdeling København Nord årsmøde. Der var mødt 19 

medlemmer op, hvor 5 af dem ikke var fra vores lokalafdeling. 

 

Årsmødet blev indledt med lidt øl til de fremmødte, som du kan læse om efter referatet. 

Referatet fra årsmøde: 

• 1) Valg af dirigent 

Forslået: Jacob Hertz. 

 

Jacob blev valg uden modkandidat. 

 

• 2) Beretning om Lokalafdelingen. 

 

Formanden kunne fortælle at der i løbet af året havde været afholdt 10 arragmenter ialt. 

gennemsnittet lå på omkring 20 medlemmer til hver smagning, dog med undtagen den i 

Februar, som var for hele Regionen. Emnet til denne Regions smagning var de 10 finalister i 

Årets Danske Ølnyhed. Denne dag var vi 75, hvilke var maksimalt for lokalet. 

 

Af andre smagninger kunne nævnes at vi havde været på besøg hos Herlev Håndbryggerlaug, 

og ikke mindst haft besøg af Munkebo Mikrobryg. 

 

Sidst men ikke mindst var det jo året hvor vi måtte flytte fra Borgernes Hus op til 

Telefonfabriken, hvilke forsat er gratis for os at bruge. 

 

Der kom en kommentar om at sommergrillhyggen også burde være nævnt da det var en rigtig 

god dag vi havde. 

Der til lovede formanden at man ville arbejde for at få sådan en dag igen, hvis hun forsatte. 

 

• 3) Indkommede forslag 

(forslag skal være formanden i hænde 8 dage før, så det kan sendes ud til medlemmerne). 

 

Der var ikke kommet nogle forslag. 

 

• 4) Valg af Lokalafdelingensformand 

Bitten Riis Thomsen genopstillet. 

 

Bitten blev valgt uden modkadidat. 

 

• 5) Valg af Lokalafdelingensnæstformand 

Forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe. 

 

Der blev spurgt til hvad arbejdsgruppen lavet, hvortil der blev forklaret at denne gruppe, stå for 

at sætte datoer, og fylde indhold i smagningerne. Men samtidigt at andre godt kunne stå for 

selve smagningerne. 
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Det blev vedtaget at forsætte med den struktur vi kører i dag, med en arbejdsgruppe 

 

Det blev også stille lidt spørgsmål med hvordan Gladsaxe kommune forholdt sig til det med at 

der ikke er en fuld bestyrelse. 

Men de har godkendt os som en forening, ud fra at "hoved"-foreningen er dem vi arbejder 

under. Lidt som et udvalg under en sports forening. 

 

• 6) Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer 

Forslå intet valg, forsætter med arbejdsgruppe strukturen. 

 

Punktet udgår når vi forsætter med arbejdsgruppen strukturen. 

 

• 7) Valg af menige bestyrelsesmedlemmer 

Udgår hvis punkt 5 vedtages med arbejdsgruppen. 

 

Udgår da vi ikke har en bestyrelse 

 

• 8) Eventuelt 

 

Der kom ros for de arrangementer der blev lavet, særlig kom der ros omkring besøget hos 

Herlev Håndbryggelaug. 

Jacob kunne slutte årsmødet og takke for god ro og orden. 

Her efter gik vi over til oktober smagningen. 

Willemoes - Kyst til Kyst 
Kristallweizen – 6,0% vol. 

Willemoes Kyst til Kyst er en original, dansk øl brygget af jysk malt, jyske hvedeflager, hyldeblomst 

fra Sjælland og naturligvis fynsk vand, vores egen gær og en god portion dansk tradition. 

Øllet er lyst og krystalfarvet med en tæt, hvid skum på toppen. Aromaen er frugtig med noter af 

nellike, banan, ananas, hyldeblomst, vanilje og melon. 

I munden er øllet vel balanceret, blødt med en cremet struktur og har tydelig frugtkarakter. 

Bør serveres ved 8 °C. 

Coisbo - Number NINE 
American Pale Ale - Alk. 3,5% 

Number NINE – En forfriskende single hop pale ale. Fokus har været på at skabe den perfekte 

balance mellem en fyldig maltprofil og amerikanske humle Amarillo. 
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