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Visioner
Som I vil se og ikke mindst høre, er der kommet er
resultat ud af at vi på generalforsamlingen fik besluttet
og nedsat et visionsudvalg.
Det blev hurtigt besluttet, at vi skulle bruge hjælp til at
strukturere arbejdet, og til at sætte rammerne for
hvordan udvalget skulle arbejde. Derfor har udvalget haft
hjælp fra Henning Hansen fra firmaet SportHouse som
har stor erfaring med ledelses og organisationsudvikling,
og det er min opfattelse, at det har været rigtig givtigt at
få Hennings hjælp.
Jeg vil ikke komme ind på selve indholdet i
visionsoplægget, da visionsudvalgte selv kommer til at
fremlægge deres arbejde lidt senere. Men jeg er glad for
at der er tænkt over hvordan vi vil fortsætte Danske
Ølentusiasters arbejdet, og jeg håber at I vil tage imod
oplægget med åbent sind – og det er altså ikke så
kontroversielt at I skal sidde og frygte det allerede nu.

EBCU
Danske Ølentusiaster har igen i år været repræsenteret
af Bo L. Jensen, landsnæstformand, og undertegnede.
Der har som vanligt været afholdt to møder i EBCU-regi i
løbet af året. Forårets møde blev afholdt i Göteborg i
dagene 24. & 25. april, efterårets møde blev afholdt i
Liverpool d. 6. & 7. november – det sidste var en meget
våd oplevelse, og det var desværre ikke på grund af
øllet...
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Efter at EBCUs organisationer langt om længe fik
underskrevet vedtægterne i 2008, lykkedes det på
mødet i Göteborg i april at få vedtaget principperne for
en fælles økonomi. Det betyder, at der nu er faste
indtægter af en størrelse så de enkelte medlemslande
ikke skal afholde rejseudgifterne for de eventuelle
EBCU-bestystyrelsesmedlemmer de måtte have. Det
skulle gerne gøre at de små medlemsorganisationer ikke
har økonomiske overvejelser i forbindelse med opstilling
af kandidater til bestyrelsen.
På mødet i Liverpool i november var der valg til
bestyrelsen. Den siddende formand blev genvalgt, og
det samme gjorde de to næstformænd. Selvom der ikke
pt. er nogen danskere i bestyrelsen, har Danske
Ølentusiaster en god del i den ene næstformand,
Laurent Mousson. Han er fra Svejts, men er ikke
delegeret for Svejts men valgt direkte til EBCUs
bestyrelse. Vi mente at han havde gjort et godt stykke
arbejde i EBCU´s bestyrelse hidtil, og vi opstillede ham
derfor til genvalg som næstformand – og da han oven i
købet er medlem af Danske Ølentusiaster, kan vi med
nogen ret sige, at Danske Ølentusiaster stadig har den
ene næstformandspost i EBCU.
Næste EBCU-møde afholdes i Linz i Østrig 23. & 24.
April. Der er ikke udsendt dagsorden til mødet, og vi kan
derfor ikke orientere om hvilke emner der skal op på
mødet der.

Forbrugerrådet
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Der har ikke, i det forgange år, været emner oppe i
forbrugerrådet i direkte relation til Danske Ølentusiasters
virke.
Den største forandring i selv rådsforsamlingen er, at der
nu er repræsentanter for enkeltmedlemmer. Det blev
forrige år besluttet at man ville tilbyde abonnenter på
forbrugerrådets blad ”Tænk” at de kunne blive
medlemmer af forbrugerrådet – på den måde ville man
også kunne spare en del momsudgifter, da der ikke skal
betales moms på medlemsblade. En stor del af de
tidligere abonnenter er nu medlemmer, og de skulle
derfor også have mulighed for at blive repræsenteret i
selve rådet og som alle andre grupper har de nu to
repræsentanter i rådet.
Vi har i 2009 givet et høringssvar til miljøministeriet i
forhold til Pantbekendtgørelsen – et forslag om der skal
være færre panttyper, hvilket vi kun kan bifalde - og
dette svar er vanen tro skrevet og indsendt som et
fællessvar med Forbrugerrådet.
I det kommende år skal der findes en ny repræsentant i
forbrugerrådet. Torben Steenberg der jo også sidder i
Forbrugerrådets forretningsudvalg, vil gerne fortsætte
arbejdet, og da både forbrugerrådets ledelse og
landsbestyrelsen i Danske Ølentusiaster er enige om at
mindst den ene af vores repræsentanter skal sidde i
landsbestyrelsen, bliver det en af de opgaver som skal
varetages af en fra den kommende landsbestyrelse.
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Pant og Miljø
Ud over arbejdet via Forbrugerrådet, har vi fra Danske
Ølentusiasters side også stadig en plads i Dansk
Retursystems kontaktudvalg. Selvom der ikke har været
de store sager med direkte relevans for forbrugerne i det
forgange år, er det et godt forum for gensidige
informationer og debatter.
I februar 2009 blandede Danske Ølentusiaster sig i
debatten om indsamling af dåser fra grænsehandelen,
ved at udsende en pressemeddelelse om hvilke
økonomiske og miljømæssige gevinster der kan opnås
ved systematisk at indsamle dåserne. Der kom et høfligt
svar fra ministeren, men som I alle ved, er der endnu
ikke sket noget i forhold til indsamling, men
pressemeddelelsen er nu genfremsendt til den nye
miljøminister – det ville jo være ærgerligt hvis hun var
helt uvidende om vores fantastiske forslag 

Økonomi
Det er tilfredsstillende at kan konstatere, at vi kommer
ud af 2009 med et økonomisk overskud. Hvor vi i 2008
havde underskud, kommer vi ud af 2009 med et pænt
overskud.
Stort set hele dette overskud skyldes effektivisering af
og besparelser på driften. Ølfestivalen i Valby i 2009 gav
et pænt overskud, og det samme gjorde vores
engagement i Bakkens Ølfest. Tilgengæld opvejede
underskuddet i Esbjerg stort set overskuddet fra Valby.
Med et budget der ville løbe rundt med ca 4000 gæster,
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og med en massiv markedsføring i Esbjerg må vi nok
erkende at der skal nytænkning til.
Ikke desto mindre er det glædeligt, at det nu for alvor
kan ses, at de spareforslag som ”sparebanden” kom
med allerede sidste år, nu for alvor slår igennem.
Vi slipper dog ikke helt for kommentarer fra vores
revisor. Selvom vi har forsøgt at stramme op på
afregning af udlæg, hvad enten det drejer sig om bilag til
regionsmidler, bilag på udgifter foretaget af
landsbestyrelsen, vores ansatte eller andet, så er der
stadig punkter hvor vi ikke lever op til reglerne for
dokumentation. Især får vi i revisionsprotokollatet en
bemærkning for bilag i forbindelse med
kørselsgodtgørelse. Det er ensbetydende med der vil
blive sat fokus - også – på det område i det kommende
år, og der vil ikke blive overført penge for udlæg hvis
ikke bilagene lever op til kravene.
Vores kritiske revisor kommenterer bl.a. at det ikke er
tydeligt i møderne fra landsbestyrelsesreferaterne at
foreningens økonomi bliver fulgt løbende. En del af
landsbestyrelsens kommunikation sker løbene gennem
e-mail korrespondance, og derfor er det ikke alle
drøftelser der fremgår af bestyrelsesreferaterne.
Vi har dog taget til efterretning, at der er ønske om at det
også fremgår af bestyrelsesreferaterne hvad der drøftes,
og der vil være mere fokus på at få økonomiske
overvejelser og drøftelser med i bestyrelsesreferaterne.
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Ølfestivaler
Som det fremgår både af beretningen her, og senere
også af foreningens regnskab, har årets to ølfestivaler
ikke givet et overskud i den størrelse som vi havde
forventet. Trods et meget spinkelt antal gæster til
ølfestivalen i Valby i maj 2009 kom vi ud med et rimeligt
overskud på den festival. Der er dog ingen tvivl om, at
både vi og udstillerne havde håbet på væsentligt flere
gæster. Præcis hvad der gjorde at der kom så mange
færre end vi er vant til, er ikke til at sige, men det kan
både skyldes det ret dårlige vejr lørdag aften, at det ikke
engang var 8 måneder siden der havde været European
Beer Festival men ikke mindst at vi ikke på nær samme
måde fik den gratis omtale i radio og tv som havde været
vant til indtil da.
I Esbjerg havde vi troet og håbet på et 0-resultat, men
det viste sig desværre at være umuligt at nå. Der havde
forud for festivalen været massiv markedsføring, der var
radiospots, radiointerviews og der var direkte
udsendelser i TV2 så på det område er det vores
overbevisning at der ikke kunne være gjort mere.
Desværre var der alt for lille opbakning fra udstillerne,
der måtte arbejdes hård på at få de sidste udstillere
med. Vi har efterfølgende fået bekræftet at meget få
udstillere faktisk er interesseret i at deltage på en
provinsfestival sådan som vi har kendt dem indtil nu.
Det er derfor besluttet, at vi ikke i den nærmeste fremtid
vil afholde provinsfestivaler efter den skabelon som vi
kender. Derimod bliver det overvejet hvordan vi ellers
kan være med på ølfestivaler, enten vores egne eller
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andres. Endagsfestivaler er en af de muligheder der
bliver overvejet.
I forhold til festivalen i København, har vi allerede i år
forsøgt at lære af de erfaringer vi fik med – især –
festivalen i Esbjerg. Vi havde derfor sørget for at få en
kontrakt som vi kunne slippe ud af indtil vi var sikre på at
have så mange udstillere at vi økonomisk kunne
forsvare at gennemføre festivalen. Heldigvis kunne vi d.
10. februar konstatere, at vi havde nok udstillere til at gå
videre med planlægningen, og som I kan se, er vi nu
godt i gang med planlægningen og har
markedsføringsmaterialet klar. Vi tror derfor på at vi i år
har et endnu bedre fundament for festivalen end vi plejer
at have og der er planer om intensiv markedsføring bl.a.
på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Brygpris
Sidste år var vi overbeviste om, at vi var ved at få en
brygpris i gang, men det har desværre vist sig at det ikke
bliver til noget i denne omgang alligevel.
Det har vist sig, at Bryggeriforeningen og deres
medlemmer rigtig gerne vil have at der er en brygpris,
men de vil helst ikke at det skal give dem ekstra arbejde
eller ekstra udgifter og vi kan som foreningen ikke bære
hele opgaven alene. Derfor må vi desværre endnu en
gang lægge ideen om en generel brygpris i
venteposition.
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Regions- og lokalarbejde
Der har i 2009 været afholdt regionråds- og stormøde i
Horsens d. 24. januar samt endnu et regionsråds møde
d. 30. maj i Sønderborg.
I Horsens i januar var det store emne på begge møder
gennemgang af landsbestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer, der blev gennemgået detaljeret. Det
var også på dette møde kimen blev lagt til
visionsudvalget, og Hans Peter blev allerede her
udpeget til at være tovholder på projektet.
På Stormødet, der blev afholdt efter frokost, blev mange
områder behandlet – mange af de problemstillinger som
vores tillidsvalgte støder ind i i det daglige arbejde i
foreningen.
På regionsrådsmødet i Sønderborg, havde
landsbestyrelsen inviteret en af vores kontakter i
folketinget, Benny Engelbrecht, til at komme og fortælle
lidt om hvordan og hvorfor folketingsmedlemmer
samarbejder med foreninger som os, og at han mener at
det er relevant at vi bruger tid og kræfter på lobbyisme
som en del af vores forbrugerpolitiske arbejde.
I Sønderborg var det igen et emne, at der skulle være
mere styr på afregninger fra regionerne, og Brian Hvam
gennemgik igen hvordan retningslinerne er. Der var
information til regionsrådet om arbejdet med Dansk
Ølmærke som var i sin begyndelse, og der blev nedsat
et Ølmærkeudvalg, som nu er færdige med arbejdet.
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Ud fra indstillinger fra lokalafdelingerne, valgte udvalget
57 ølsteder, som tildeles Dansk Ølmærke 2010.
4. udgave af Dansk Ølmærke har undergået store
forandringer. Først og fremmest er vi gået bort fra
opdelingen i henholdsvis guld, sølv og bronze. Dansk
Ølmærke 2010 er ét mærke og alle ølmærkesteder
modtager samme diplom. Kriterierne for tildelingen af
Ølmærket er også ændret, bl.a. tages der nu i endnu
højere grad geografiske hensyn.
Heller ikke selve diplomet ligner længere sig selv - vi har
valgt et mere frisk og synligt udseende.
Det samme gælder "Vejen til godt øl", der igen ledsager
uddelingen af Dansk Ølmærke. Her kan man læse lidt
om hver ølmærkemodtager, man kan se, hvilke ølsteder
lokalafdelingerne i øvrigt anbefaler og man kan orientere
sig om, hvilke ølsteder Regionsrådet mener er "værd at
rejse efter". En rigtig god vejviser til de gode ølsteder
overalt i Danmark. De 57 ølmærkemodtagere kan man
nu finde på Google Maps.
Diplomer og folder er netop færdige. Diplomerne kan
afdelingerne tage med hjem i dag. Folderen får I som de
første lov at kikke i - alle modtager "Vejen til godt øl"
med næste nummer af Ølentusiasten - og vil være
velegnet til uddeling ved udadvendte aktiviteter. Derfor
er der trykt mange ekstra eksemplarer.

Side 10 af 12
Beretning 2009

Et andet stort punkt var som tidligere nævnt, at der blev
nedsat et visionsudvalg, og også det kommer I til at se
resultatet af her i dag.

Landsbestyrelsen
Vi har i det forløbne år haft et kontinuerligt arbejde i
landsbestyrelsen, og har hverken omrokeret eller fået
nye bestyrelsesmedlemmer ind i løbet af året.
Som I har kunnet se, er der i år tre bestyrelsesmedlemmer, der har besluttet IKKE at genopstille, og det
er derfor helt nødvendigt at der vælges nye medlemmer
ind i landsbestyrelsen. Det er mit håb og ønske, at der
både kommer nye kræfter ind i landsbestyrelsen og at
de erfarne som har lyst og tid til at forsætte arbejdet, får
lov til at bære viden og erfaringen med videre i
samarbejde med de nye landsbestyrelsesmedlemmer.

Ansatte og frivillige
Foreningen har fortsat fire fastansatte medarbejdere.
Brian Hvam, der er vores Webmaster og bogholder, Ole
Madsen, ØlentusiasteNs redaktør, Lotte Wienberg,
Annoncekonsulent og Rie Sørensen i sekretariatet. Tak
til jer for det store arbejde I lægger hos foreningen, og
tak fordi I – i hvert fald for det meste – er meget lette at
være arbejdsgiver for.
Men det er ikke kun lønnet hjælp vi har i foreningen.
Vi har stadig mange tillidsfolk, der er uundværlige for
foreningen sådan som vi kender den. Anders Evald, der
trofast samler nyheder sammen til ale-mail, Torben
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Steenberg, repræsentant i Forbrugerrådet og Torsten
Hansen, der er redaktør på nyhederne på ale.dk. 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!
Og så til den del der er den sværeste at få varieret fra år
til år… Jeg vil 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 – og i år naturligvis
en særlig tak til visionsudvalget, der har lagt en stor og
koncentreret indsats i arbejdet. Det er et flot stykke
arbejde I alle 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.
Og så til sidst en stor tak til jer alle – tak til de –
efterhånden mange – medlemmer jeg har siddet i
landsbestyrelsen sammen med. Tak for samarbejde og
modspil, gode ideer, inspiration og sjove timer.
Og tak for opmærksomheden!
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