
Bestyrelses møde i Region København d. 2/11-2019. 

Fremmødte: Lars R. og Bodil H. - København, Henrik og David - Ballerup, Kim og Karsten - Rødovre, 

Flemming og Dorte - Amager, Dan fra Bornholm Bitten – København Nord. samt Mette fra 

Landsbestyrelsen. 

1: Dirigent, Mette. 

2: Referent, Karsten 

3: Præsentation af de fremmødte. 

4: Regnskab, Regnskabet blev godkendt.  

Kim fra Rødovre spurte til om det var muligt at få tilskud til Ølletsdag da de havde udgifter til de 

håndbryggere som stod og skænkede øl til de fremmødte. 

Håndbryggere må ikke sælge øl, med mindre deres bryggeri er fødevare godkendt. 

Evt. kan håndbryggerne fremvise kvitteringerne fra indkøbet, så man på den måde kunne betaler dem. 

Mette ville hører Kim Hyttel om mulighederne for afregning. 

Bodil fra København, de har problemer med at sælge øl i Hansens familie have, da restauratøren skal betale 

husleje afhængigt af indtægterne. 

5: Valg af formand, Bitten blev genvalgt. 

6: Valg af næstformand, Karsten fra Rødovre blev valgt. 

7: Folkemøde, Christian Beerhere – Johnny Small batch og Bjarke Bundgård Jacobsne skulle fortælle om 

hvad de troede blev den næste trend om ølstil. Men Ølstauan som ligger på havnen i Allinge blev 

Politianmeldt af Carlsberg og Svaneke, for salg af øl som ikke var fra de 2 bryggerier. Kim som ejer Ølstauan 

betaler for at benytte fortovet, og ville ikke stoppe salget. 

8: Årets lokal afdeling, Vi kan godt indstille lokal afdelinger udenfor vores egen region. 

Vi snakkede om udvælgelsen af Årets lokal afdeling skulle ændres så et enkelt tiltag / arrangement kunne 

være med til at afgøre hvilken afdeling som kan udnævnes, i stedet for alle de krav der er PT. 

Se mulighederne og ikke begrænsninger! 

9: Den regionale ølpris, Vi har ikke uddelt den i 2 år. People like us blev foreslået for deres arbejde og 

Revolution by beer. 

OBS punkt 8 og 9 skal med på næste regions møde til foråret. 

10: SM i håndbryg, er godt på vej, de sidste ting tages på dagen, der er hjælpere nok. 

Der er diskussioner mellem Styregruppen og Øldommerne og stil arterne og om øl op til 6% og øl over 6%. 



Kongebryg vil gerne giver en fustage af vinder øllen hvis han får lov at være blandt dommerne. 

Der er PT 15 stande og 30 øl som er tilmeldt. 

I fremtiden skal en styregruppe lave arrangementet i de 4 regioner. 

DM i blindsmagning 14/3 2020 i Prismen, Amager arbejder på et godt arrangement, og Kim fra Rødovre 

hjælper dem som praktisk gris ☺ og de koordinere i nær fremtid. 

Amager har været på en øltur rundt i København. 

Rødovre havde deres Beerwalk på 4 km. Hvor de besøgte 4 bryggerier og der var 60 deltagere fordelt på 3 

hold. 

Dorte fra Amager snakkede om at lave en mini festival på Fælleden (Ligesom Føls i Frederikssund og 

Fredericia), men er der for mange arrangementer i vores Region. 

Lave mere samarbejde mellem lokal afdelingerne. 

11: Shoppen, virker nu igen efter Login. 

12: Næste møde, 21/4-2020 kl 1900, sted tilgår. Vi blev enige om at mødet i efteråret skal afholdes den 1. 

lørdag i November kl. ca. 1300 – 1330. 

13: Evt. Der er flere som ikke får medlemsmails, John og Mikkel arbejder på det. 

Lars Jespersen tidl. Regionsnæstformand var superbruger på Typo3, det er nu Martin Didriksen som er 

blevet superbruger. 

Bitten er blevet kontaktet af TV2 Lorry, om mikrobryg, og skal interviewes til TV. 

Der kommer en Journalist fra TV2 Lorry og dækker SM i Håndbryg. 


