Landsbesstyrelsens beretning 2008
Fremlagt på Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 28. marts 2009
EBF
Der er ingen tvivl om, at den begivenhed, der fyldte mest i 2008 var foreningens 10
års fødselsdag og European Beer Festival. På godt og ondt. Rundt om i Europa har
festivalen givet opmærksomhed, og så langt væk som USA er der reaktioner som er
til at blive benovede over. Vi har helt sikkert sat Danmark på kortet som et godt ølland, og Danske Ølentusiaster bliver betragtet som en organisation, der er virkelig
god til at organisere en festival. Rosen kommer fra såvel udstillere som gæster.
Når det så er sagt, kan vi ikke komme uden om, at det endte med at EBF gav et
temmelig stort underskud. Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med. Det er
meget få poster hvor budgettet ikke holdt, men de få steder kan til gengæld også
mærkes. De nærmere detaljer om EBFs underskud kommer vi ind på under
gennemgangen af regnskabet lidt senere.
Der er dog mange positive effekter af festivalen. Som allerede nævnt, bliver der talt
meget om EBF i de Europæiske øl-kredse, og flere af de udenlandske udstillere
havde planlagt at komme til EBF 2009. Sådan et projekt kaster vi os dog ikke ud i!
Vi håber og tror, at vi kan bruge den gode omtale, til foreningens gavn, ikke mindst i
vores Europæiske arbejde. Mange både danske og udenlandske gæster har
opfordret os til at afholde endnu en EBF, om det kommer til at ske, og i så fald
hvornår, det skal jeg lade være usagt.
EBCU
I efteråret 2008 valgte Torben Steenberg at stoppe som næstformand i EBCU.
Torben har gjort et enormt stykke arbejde for såvel Danske Ølentusiaster som for
selve EBCU i de år han har siddet henholdsvis som delegeret for Danske
Ølentusiaster, og i perioden som næstformand for EBCU. Der skal lyde en stor tak til
Torben for arbejdet i EBCU!
I 2008 blev EBCUs vedtægter underskrevet. Der har i mange år været arbejde på at
formulere fælles vedtægter for EBCU, og det har været et stort arbejde at få
vedtægterne formuleret sådan at de udtrykker de retningslinier og formål som EBCU
skal arbejde ud fra, samtidig med at de skulle harmonere med alle medlemslandenes
lokale vedtægter og de nationale lovgivninger – men det lykkedes.
I 2008 blev der derudover afholdt to EBCU-møder. I maj et møde i Oslo, og i Oktober
et møde i Lille i Frankrig. Det meste af dagsordenen på begge møder drejede sig om
at finde retningslinier for en kommende fælles økonomi.
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Da formand og næstformænd i EBCU ikke tæller som ”delegerede”, valgte
landsbestyrelsen til mødet i Oktober, at landsnæstformand Bo L. Jensen skulle
udpeges som foreningens anden delegerede. Han og landsformanden – det er mig –
er nu foreningens to delegerede i EBCU.
Næste skridt på vejen er nu at få en økonomi i EBCU, der gør at det ikke er de lokale
medlemslande, der skal betale for aktiviteter som EBCUs bestyrelse generer – fx er
det Danske ølentusiaster der har betalt for alle de udgifter Torben har haft som
EBCU-næstformand. De små medlemslande kan ikke bære udgifter af den størrelse,
og fx betaler den ene af næstformændene af egen lomme når han deltager i diverse
aktiviteter som EBCU-næstformand. Det håber vi at få lavet om med en ny
finansiering. Det forventes, at et forhøjet kontingent fastsættes på det kommende
EBCU-møde, der afholdes 24. & 25. april i Gøteborg.
Forbrugerrådet
I forbrugerrådet fortsætter arbejdet med mange forskellige emner. Med de mange
forskellige medlemsorganisationer og de mange forskellige aspekter der er i
forbrugerpolitik, kan det naturligvis langt fra altid være at emnerne er direkte eller
indirekte relateret til vores interesseområder, men det giver stadig god mening at
være med i Forbrugerrådet. Ikke mindst i øjeblikket, hvor der arbejdes i en
sundhedskommission, og hvor der kommer forskellige forslag om hvordan man kan
bruge skatter og afgifter som virkemiddel til at gøre danskerne sundere. Det har bl.a.
været oppe at vende, at der skulle øgede afgifter på øl, fordi det ”jo er så usundt som
det er”. Her er vores meninger og påvirkninger både vigtige og nyttige for at
Forbrugerrådet ikke har får en ensidig opfattelse af de sundhedsvirkninger der følger
med indtagelse af øl.
Vores repræsentanter i Forbrugerrådet er Torben Steenberg og landsformanden. Ud
over at Torben er den ene af vores repræsentanter i selve rådsforsamlingen, er han
netop blevet genvalgt til Forbrugerrådets Forretningsudvalg, og der dermed med til at
træffe vigtige beslutninger om Forbrugerrådets drift, og hvilke emner der skal
forelægges rådsforsamlingen.
Økonomi
Som nævnt, er vi efter EBF kommet med et gevaldigt underskud. Det er meget
ærgerligt, og det var en hård måde at lære på. Selve driften af foreningen har til
gengæld holdt sig inden for den ramme som blev lagt i budgettet på sidste års
generalforsamling, og det kan vi godt være tilfredse med.
I årets løb har vi haft nedsat en ”Sparbande”, der kunne se på hvor vi kunne finde
besparelser, da det jo var tydeligt efter sidste generalforsamling, at der ikke var
stemning for en kontingentforhøjelse der ville kunne fastholde det tidligere niveau.
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Et af de steder der er fundet besparelser er på ØlentusiasteN, der nu er tilbage i en
hæftet version, og ikke som tidligere i en limet version med ryg.
Et andet sted der spares, er på foreningens kuverter, der nu bliver trykt i Sort/Hvid,
og ikke som tidligere med det farvede logo.
Som I senere vil se, er der lagt et budget for dette budgetår med et forventet
medlemstal på 9500 medlemmer. Vi håber naturligvis, at vi vil få vendt kurven, og vil
få flere medlemmer end som så, men vi må være forberedt på, at vi kan blive nødt til
at skulle ud og finde flere besparelser i det kommende år. Skulle vi nå dertil, vil
landbestyrelsen selvfølgelig gøre sit bedste for at det ikke rammer
medlemsaktiviteterne eller den service som vi yder medlemmerne, men hvor der kan
findes flere besparelser har vi endnu ikke kigget på.
Pant og Miljø
Efter at have fremført vores holdning til en fælleseuropæisk pantordning i flere år,
overfor politikere i såvel folketinget som EU-parlamentet, kunne vi for nyligt se at
emnet blev taget op. Både Benny Engelbrecht som er forbrugerordfører for
Socialdemokraterne, og miljøministeren har luftet tanken om en mulighed for at få
flere dåser fra grænsehandelen indsamlet.
Fra Danske ølentusiasters side skyndte vi os at reagere med et brev direkte til
Miljøministeren og med en pressemeddelelse. Pressemeddelelsen kan ses på
ale.dk.
En løsning er nok ikke lige om hjørnet, men vi vil fortsat følge med, og vil give vores
mening til kende så snart det er aktuelt.
Ølfestivaler
I 2008 vendte vi festivalerne ”på hovedet”, og havde provinsfestival i Århus i maj. Det
viste sig, at det nok ikke var det mest optimale sted at holde festival – ikke så meget
Århus som sådan, men Congres Centeret i særdeleshed. Vi fik ikke lov at reklamere
for festivalen hverken inde i eller uden for Congres Centeret, og det viste sig, at
mange Århusianere var af den opfattelse, at den festival afholdt i Congres Centeret
nok var et lukket arrangement – en slags fagmesse – så almindelige mennesker ikke
kunne deltage. Andre aspekter har nok også spillet ind, og resultatet blev desværre
et underskud, og en festival, der især om søndagen havde meget få besøgende.
Efter EBF i september 2008, var alle involverede godt slidte i betrækket, og
landsbestyrelsen har derfor haft overvejelser i forhold til hvor mange af vore
bryggerier, der havde lyst til at deltage i en festival i Valbyhallen til maj. Vi var derfor
i kontakt med bryggeriforeningen og Foreningen Danske Bryghuse for at vejre
stemningen. Og heldigvis ser det ud til, at mange af bryggerierne har lyst til at være
med. Der er mange bryggerier tilmeldt til festivalen i maj, og det er naturligvis også
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allerede nu muligt at melde sig som frivillig, lige som det også er muligt at købe
billetter med medlemsrabat.
Erfaringen fra tidligere festivaler er, at stort set alle gæster som det første køber en
pose med poletter, og for at gøre det lettere for både os og gæsterne har vi i år valgt
en ny løsning. Vi har i år valgt, vi sælger alle billetter med 10 poletter.
Til efteråret har vi festival i Esbjerg, og der er pt. overvejelser i forhold til om der skal
være åbent torsdag. Under alle omstændigheder hælder vi til, at der ikke bliver
søndagsåbent på festivalen i Esbjerg til oktober.
Brygpris
For et par år siden blev der gjort et stort stykke arbejde med skive en drejebog for
hvordan der kunne afholde en konkurrence for danske bryggerier, som ikke kun tillod
ølnyheder. Der blev lagt meget arbejde i at beskrive alle de mange opgaver der
følger med en sådan kåring, og der lå allerede sidste år et færdigt oplæg. Desværre
så det længe ud til, at vi ville strande på økonomien, da det kræver forholdsvis meget
startkapital at få sådan en kåring afviklet.
Men efter at vi næsten havde opgivet at få denne konkurrence i gang, har der vist sig
en mulighed for at den alligevel kan blive til noget.
På vores seneste møde med de små bryggerier i Bryggeriforeningen, blev vi spurgt,
om vi ikke ville være med i en brygpris. Vi kunne så fortælle, at vi faktisk havde et
færdigt koncept liggende. Oplægget er sendt til bryggeriforeningen, og vi forventer, at
der snart skal holdes et opfølgende møde hvor vi bl.a. skal snakke om hvordan vi
kan få en brygpris skudt i gang.
Regions- og lokalarbejde
Vores ansigt udadtil er lokalafdelingerne, uden det utrættelige og uegennyttige
arbejde er det meget svært at fastholde vores medlemmer. Det er absolut jeres
fortjeneste, at medlemstallet ikke er faldet mere end det er. Med møder, rejser,
bryggeribesøg, udadvendte arrangementer m. v. er I med til at fremme og fastholde
interessen for foreningen. Der har det sidste år været afholdt ca. 600 arrangementer,
svarende til ca. 10 pr. lokalafdelingen. Det kan ikke gøres uden en lang række
menneskers interesse for det gode øl. Hovedparten af disse mennesker bliver hvert
år i september/oktober valgt til lokalbestyrelser, aktivitetsudvalg m. v. og dem skylder
vi alle sammen en meget stor tak for deres arbejde.
Når man ser på de enkelte lokalafdelinger, er det meget tydeligt, at der er flest
medlemmer fra det område hvor lokalafdelingerne holder medlemsmøder. Hvis vi
skal have flere medlemmer - og flere til at deltage i møderne - kunne det måske
være en ide at afholde møderne på skiftende steder i det omfang det er muligt.
I løbet af 2008 kom der 2 nye afdelinger til, så vi nu har 56 lokalafdelinger.
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Der har i årets løb været afholdt et Stormøde og to Regionsrådsmøder. Første møde
var Regionsrådsmøde og Stormøde d. 26. januar 2008 i Odense. Her havde Albani
stillet lokale til rådighed. Det var to yderst velbesøgte møder idet samtlige Regioner
og 32 lokalafdelinger deltog.
Det vil være voldsomt at komme ind alle punkter fra dagsordnen, men nogle få af
dem var; WEB-medlemskab, reklamer på lokalafdelingernes hjemmesider, mere
fokus på lokalafdelingerne fra landsbestyrelsen, Ølentusiasternes eget øl; søgning
om økonomiske midler og styrkelse af ”øllets dag”.
Det andet Regionsrådsmøde blev afholdt d. 31. maj i Hillerød.
Her var vi begunstigede det skønneste sommervejr og en yderst smuk beliggenhed.
På dagsordnen var bl. a. medlemsfremme; markedsføring; sparebande; Dansk
Ølmærke; og Vision 2009.
Omrokeringer i Landsbestyrelsen
På generalforsamlingen i 2008 blev Hannah valgt som Økonomiansvarlig, og Bo som
”menigt” medlem af landsbestyrelsen. Af personlige årsager, var Hannah nødt til at
afgive opgaven som økonomiansvarlig. Flemming var så venlig at tage rollen som
økonomiansvarlig i den resterende valgperiode, og Hannah ville gerne fortsætte som
menigt medlem af landsbestyrelsen. Flemming mente at det ville være for voldsomt
både at sidde som økonomiansvarlig, og som landsnæstformand, og løsningen blev
derfor, at Bo blev foreningens næstformand.
Visioner
På det Stormøde der blev afholdt i januar i år, blev der nedsat et lille udvalg, der har
til opgave at sætte gang i en proces der skal gøre vores visioner og strategier for
foreningens fremtid tydeligere for, såvel nuværende som kommende, medlemmer.
Tovholder på dette projekt er Hans Peter Jepsen fra Sønderborg, og han er allerede i
gang med tanker og planlægning af hvordan processen skal foregå.
Hvad skal vi arbejde for og med?
Jeg er ikke i tvivl om, at også det kommende år vil byde på udfordringer for
foreningen, og at der fortsat vil være masser af emner og opgaver at gå i gang med.
Mange restauranter har stadig ikke et Ølkort selvom de har et meget velassorteret
vinkort, en del politikere og andre ”kloge hoveder” har tilsyneladende den opfattelse,
at øl er meget farligere end vin og spiritus, og der har været røster, der ville sætte en
øget afgift på øl for at fremme danskernes sundhed – denne skat skulle naturligvis
ikke lægges på vin – for det er jo pæne mennesker der drikker vin, og de drikker jo
så mådeholdent at de ikke bliver syge af det – i modsætning til os – pøbelen, der
umådeholdent drikker så meget øl at vi bliver syge af det…. En fælleseuropæisk
pantordning vil naturligvis også være dagsordenen igen i år, og jeg er sikker på at
den kommende landsbestyrelse nøje vil følge de ændringer der er ved at ske i
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forhold til lovgivningen omkring fødevarehygiejne, i forhold til at have håndbrygget øl
med til arrangementer med offentlig adgang.
Hvis landsbestyrelsens ændringsforslag til vedtægter vedtages, vil det kommende år
også byde på en fornyet ansøgning om skattefritagelse på vore festivaler.
Der er med andre ord mange ting at arbejde videre med, og foreningen har bestemt
stadig sin berettigelse.
Ansatte og frivillige
Foreningen har fire fastansatte medarbejdere. Brian Hvam, der er vores Webmaster
og bogholder, Ole Madsen, ØlentusiasteNs redaktør, Lotte Wienberg,
Annoncekonsulent og marketingsmedarbejder og Rie Sørensen i sekretariatet. Tak til
jer for det store arbejde I lægger hos foreningen, og tak fordi I – for det meste – er
meget lette at være arbejdsgiver for.
Men det er ikke kun lønnet hjælp vi har i foreningen.
Vi har efterhånden mange tillidsfolk, der er uundværlige for foreningen sådan som vi
kender den. Anders Evald, der trofast samler nyheder sammen til ale-mail, Torben
Steenberg, der er den ene af vores repræsentanter i Forbrugerrådet og som er indtil
oktober var næstformand i EBCU, Torsten Hansen, der er redaktør på nyhederne på
ale.dk, og ikke at forglemme Søren Rasmussen, der er festivalchef på vores
provinsfestival i Esbjerg til oktober. Ikke mindst tak til alle de mange frivillige der er
med til at gøre det muligt for os at afholde vores festivaler. En særlig tak til
festivalledelse og gruppeledere. Vores forening ville ikke være det samme uden det
store arbejde som I alle lægger i foreningen.
Tak!
Til sidst vil jeg gerne på landsbestyrelsens vegne takke alle der har gjort en indsats
for foreningen i det forgangne år. Tak til medlemmer af regions- og lokalbestyrelser
og aktivitetsudvalg. Det er et flot stykke arbejde I gør, og uden jeres entusiasme,
indsats og hjælp, ville vi ikke have så mange flotte og spændende arrangementer.
Tak skal også lyde til alle der har ydet en indsats i vore forskellige udvalg og mange
flere. Tak til vores ansatte for jeres gode arbejde, tak for den loyalitet I udviser. Og
tak til alle jer medlemmer, der deltager i arrangementerne, og gør det sjovt at være
med til alt det der foregår.
Fra mig selv, en tak til de øvrige medlemmer af landsbestyrelsen for samarbejdet i
det forgange år.
Og tak for opmærksomheden!
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