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Indledning
2010 var et spændende år, med masser af udfordringen,
både med den normale hverdag, samt ikke mindst de
udfordringer udviklingsplanen lagde op til. Det var med stor
arbejdsiver at den nye bestyrelse gik i gang med arbejdet
efter generalforsamlingen sidste år. Efter vedtagelsen af
visionsplanen var der nok at tage fat på. Dog gik arbejdet i
bestyrelsen i starten ikke helt så hurtig som vi selv
ønskede. Udfordringerne lå til dels i at der var nye folk på
næsten alle pladser i bestyrelsen og derfor var der en
masse driftmæssige opgaver der skulle finde deres rette
ejermand. Der var meget fokus på alle de nye opgaver som
var beskrevet i udviklingsplanen, men den daglige drift af
foreningen skulle jo også køre videre. Et af de erfarne
medlemmer af landsbestyrelsen måtte melde forfald da han
røg ind i en længere udstationering på sit arbejde og derfor
blev der udpeget en afløser på regionsrådet i maj. Der er
stadig flere driftsmæssige ting der kunne køre bedre, men
vi syntes at vi er kommet meget godt efter det hen ad
vejen.

Godt øl til danskerne
På generalforsamlingen i 2009 var der flere talere, der
efterlyste visioner og en strategi for vores forening. Det gav
vi et svar på vores generalforsamling sidste år. Efter en
omfattet debat blandt især vores tillidsfolk, vedtog
generalforsamlingen en vision for, hvordan vi ønsker at ØlDanmark skal udvikle og være om ti år. Visionen og
Udviklingsplanen har været betydningsfulde arbejdspapirer
for os i arbejdet siden sidste generalforsamling.
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Personligt har brugt visionen "Godt øl til danskerne" meget,
når jeg skulle forklare hvordan vi ønsker at øllets status
skal være i Danmark fremover. Jeg har oplevet, at visionen
har været et godt udgangspunkt for at tage stilling til de
fleste af de ølpolitiske spørgsmål, der er dukket op. Og
frem for alt viser visionen tydeligt, at vi Danske
Ølentusiaster stadig har en vigtig rolle at spille.
Udviklingsplanens overskrift "En synlig og sammenhængende forening" har vi så sandelig også fået omsat til
handling. Vi har i det forgangne været noget mere synlige
end i årene før. Det vender jeg straks tilbage til. Jeg vil her
blot pointere, at den større synlighed ikke er tilfældig. I de
fleste tilfælde skyldes aktiviteter, der er startet ud fra
udviklingsplan.
Vi har også fået en mere sammenhængende forening. Det
vender jeg også tilbage til. Men lad mig lige nævne, at
Øllets Dag 2010, viser hvilken gennemslagskraft vi får, når
alle led i vores forening som "en sammenhængende
forening" trækker på samme hammel.
Vi har ikke nået alle de ting, som der var planlagt i
udviklingsplanen, men ganske meget er dog sat i gang.
Måske var udviklingsplanen lidt for ambitiøs mht. hvad vi
kan nå på et år. Men vi har fulgt den vej, som udviklingsplanen udstikker. Og vi er ikke i tvivl om at den vej også
fremover er den rigtige at gå for vores forening.

Foreningen
Der har igennem 2010 været mere fokus på vores forening
og i sær om vores meninger og holdninger til forskellige
ting der vedrører den almindelige ølforbruger. Ikke mindst
hele pollemikken om danske microbryg der slår sig op som
fremstiller af håndbrygget dansk håndværk og så er øllets
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ophav ikke helt, eller slet ikke, som bryggeriet fortæller.
Flere bryggerier har dog efterfølgende gjort mere ud af at
fortælle om tilblivelsen af netop deres øl og hvorfor de
fremstiller som de gør. Det er et skridt i den rigtige retning
for den danske ølforbruger og det er klart blevet bedre fra
bryggeriernes side. Jeg tror de har forstået budskabet fra
den danske forbruger. Det er ikke nok at sælge øllet på den
gode historie om bryggeriet og/eller bryggeren, men det
skal sælges på kvalitet og varedeklaration. Og ikke mindst
sælges til det danske hverdags- og festkøkken. Der er
stadig kampe der skal tages for foreningen og det skal vi
være klar til.

Synlighed
Og ikke mindst har vi i 2010 fået mere tv-tid, også ude
omkring i lokalafdelingerne hvor tvdækning af jeres
arrangementer er i fremgang. En forsmag på den massive
mediedækning fik vi i forbindelse med sommerens Tour de
Biere® hvor det var lykkedes en gruppe ølentusiaster fra
ind- og udland at samle deres kræfter om en fælles
sommerferie. Starten og prologen gik rundt i Koldings
centrum, igangsat af byens borgmester. Man sluttede på
Nørrebro Bryghus i Ryesgade. Man havde da på 10 dage
kørt minimum 634 km og besøgt mindst 27 bryggerier plus
flere værtshuse, og kun en mand blev udtaget til
dopingkontrol i Århus. Turen viste et en unik måde at holde
ferie på i Danmark. Cykelturistme og bryggeribesøg går fint
hånd i hånd og der blev udvist en fantastisk holdånd og
hjælpsomhed mellem rytterne på turen. Sammenholdet på
turen viste, at rytterne ikke kun fungerede sammen i festlig
lag, men også kunne fungere sammen med tør hals under
et hårdt fysisk pres. Jeg deltog selv på touren. En stor tak
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skal lyde fra mig og hele holdt, til alle de bryggerier som
fremviste deres lokaler og villigt udskænkede smagsprøver.
De alle udviste en stor gæstfrihed, og bar over med de ølog svedduftende ryttere.
Øllets Dag 2010 blev uden sammenligning den mest
synlige Øllets Dag vi har haft, siden dagen blev indstiftet i
2003. Aktiviteterne var flere og større og ikke mindst var
mediernes dækning betydelig større end tidligere, og som
noget nyt var der dækning i de landsdækkende medier.
Medlemstilgangen var den hidtil største på selve dagen og
flere kom til den efterfølgende uges tid.
Øllets Dag 2010 er den største aktivitet, som vi over
hovedet har haft i foreningen ved siden af vores ølfestival.
Årsagerne kan være mange, men især arbejdsgruppen
skal fremhæves med deres initiativer og engagement som
mobiliserede nye lokale kræfter samt de omfattende lokale
aktivitet sammen med en kraftig presseindsats fra den
presseansvarlige resulterede i meget bedre pressedækning
i 2010. Aftalerne med detailshandels- og vinhandelskæder
gjorde det let for lokalafdelinger at komme i gang med en
aktivitet. Der var også en stor vidensdeling lokalafdelingerne imellem, hvor man brugte hinandens erfaringer.
Hele vores organisation skulle ikke drive en provinsfestival i
2010 og det var især med til at vores ansatte og landsbestyrelse kunne bruge deres tid på Øllets Dag, og
resultatet blev der efter.
Jeg vil gerne citere fra arbejdsgruppens evaluering: ”En
begrænset indsats fra landsorganisationens side medførte
stor effekt i det lokale arbejde. Landsorganisation
igangsatte en del gode initiativer, hvoraf nogle - men ikke
alle - lykkedes”.
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Øllets Dag blev en god start på at realisere
udviklingsplanen. Vi fik mere synlighed og sammenhæng i
foreningen mellem landsorganisation og lokalafdelinger. At
indsatsen omkring Øllets Dag blev en succes er en god
basis for de næste skridt.

Kommunikation
Det er tydelig for mange at vi skal have en langt bedre
kommunikation i foreningen, både internt og i medierene ud
af til. Her tænkes i særdeleshed på vore egne medier som
ØlentusiasteN og ale.dk. Fornyelser der rammer bredt og
vækker folks nysgerrighed skal være med til at gøre vor
forening mere levende og sammenhængende. Der blev
afholdt et opstartsmøde i Nørresundby i november hvor
mange gode ideer blev vendt og nye tiltag blev diskuteret
med landsbestyrelsen og øvrige i foreningen der har
berøring med kommunikation. Kommunikation er et stort
område og der er rigtig mange ting der skal og kan
bearbejdes. Vi har for ganske nylig fået en Facebook side
op og stå og den skal vi også til at gøre brug af, først og
fremmest til at skabe mere trafik på vores hjemmeside.
Der er i nærmeste fremtid planlagt et nyt møde omkring
kommunikation hvor flere ting skal planlægges konkrete
tiltag sættes i søen. Vi håber at det alt sammen kan være
med til at give Danske Ølentusiaster et løft i de kommende
år.

Regions- og lokalarbejde
Vi har i det forgangne år både oplevet op og nedture på
lokalplan, sagt goddag til en ny lokalafdeling og desværre
Beretning 2011 - side 6 af 13

også sagt farvel til en anden. Os fra landsbestyrelsen
nåede ud til rigtig mange lokalafdelinger til jeres årsmøder,
kun få fik desværre ikke besøg. Det var meget spændende
og interessant at se, hvor forskelligt lokalafdelingerne blev
kørt. Oplevelser der vil blive brugt i vores videre arbejde.
Visionsplanen der blev vedtaget sidste år, har også sat
gang i lokalafdelingerne. Det er dejligt at se, at flere
frivillige vil være med til at løfte vores fremtid i fællesskab.
I sær Øllets Dag udvalget har været med til at gøre en
forskel i det forgangne år som tidligere nævnt. Et andet
udvalg har været i gang med at udforme en hvervefolder
som bliver præsenteret senere i dag, en folder der har
været efterspurgt i længere tid og som nu er klar.
Der har været afholdt et par møder i Regionsrådet. Det
første blev holdt i Svendborg i maj 2010 og det store tema
var gennemgang af Udviklingsplanen. Landsbestyrelsen
har overdraget det daglige ansvar, for planens
gennemførelse, til William Jacobsen. William fortalte om de
forskellige opgaver der ligger foran os. Dette indebærer at
der skal nedsættes en del udvalg og underudvalg. Dette
arbejde er i fuld gang men lagt fra afsluttet.
Her i januar blev der holdt Regionsrådsmøde igen og
samtidig afholdt Stormøde i Fredericia. På Regionsrådsmødet om formiddagen blev drøftet emner som manglende
synlighed på hvem det er der sender mail ud via vores
tyopo3 system. Den nuværende struktur af Regionerne og
Lokalafdelinger er måske ikke tidssvarende, hvorfor det
blev besluttet at det bliver det store emne på kommende
regionsrådsmøde i maj i Frederikshavn. På Stormødet
fortale Mette Razda, formand for regionsmiddeludvalget,
lidt hvordan man kan søge om midler til lokalafdelinger via
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regionerne. William Jacobsen gennemgik kort baggrunden
for udviklingsplanen. Der er p. t. nedsat en del udvalg og
underudvalg, men flere kommer til hen ad vejen
efterhånden som det passer ind i udviklingsplanen. Indtil
videre skrider forløbet nogenlunde frem som planen
beskriver. Et andet stort emne var kommunikation og
desuden er økonomi altid et af de store emner. Der blev
endnu engang gjort opmærksom på at medlemsmøder kun
er for medlemmer. Hvis vi ikke overholder dette får vi
alvorlige problemer med Skat. Derudover blev der
behandlet forslag om rejserefusion, mere struktur i
anvendelse af TYPO3, mere aktivitet på ale.dk, mængden
af gratis omtale i ØLentusiasteN, medlemmernes
forventninger til Dansk Ølentusiaster og ændring af regler
for indstilling til årets lokalafdeling. Om aftenen var der
besøg fra Grauballe og Vestfyn til at fortælle lidt om deres
øl og kvalitet set i forholdet mellem et lille og et stor
bryggeri. Hvis man er interesseret i at læse alt om hvad der
blev talt om disse møder vil vi opfordre til at gå ind på
ale.dk, hvor alle referaterne ligger. Det ville være for vidt, i
detaljer, at komme ind på alt hvad der blev drøftet og
besluttet, vi vil derfor opfordre til at man læser referaterne
på hjemme-siden.

EBCU
Danske Ølentusiaster har igen i år været repræsenteret
EBCU af foreningens to delegerede Anne-Mette Meyer
Pedersen, og undertegnede. Der har som vanligt været
afholdt to møder i EBCU-regi i løbet af året. Forårets møde
blev afholdt i Linz i Østrig, og i efteråret var det Bienne i
Sweitz. På forårets møde var der stor fokus på engelsk
lovgivning, og at der er mange engelske pubber der må
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lukke - ikke mindst fordi det er blevet billigere at købe øl i
butikkerne frem for på pubberne, sådan at nogle nu vælger
at drikke øl hjemme, noget der for englænderne er helt
usædvanligt. Der var dog ikke opbakning til englænderens
forslag om at foreslå en EU-lovgivning der skulle give fadøl
- og kun fadøl - en særbeskatning, da stort set alle andre
medlemslande også har flaskeøl på udskænkningsstederne. Her står CAMRA meget alene når de meget
snævert forsøger at beskytte real-ale, og ikke har meget til
overs for det ”europæiske” øl med kulsyre.
Efterårets møde er detaljeret refereret i ØlentusiasteN nr
60, og jeg vil derfor nøjes med at nævne, at der blev sat
gang i arbejde med at få synliggjort EBCU, og at mødets
workshop fik tydeliggjort hvad medlemsorganisationerne er
enige om at arbejde videre med. Som det er tilfældet hvert
år, var der på efterårets møde 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 ”andel” i den ene
næstformand, Laurent Mousson. Han er fra Svejts. Han er
ikke delegeret for Svejts men valgt direkte til EBCUs
bestyrelse blandt organisationernes medlemmer. 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. Til valget havde vi desuden opstillet Thomas
Nilsson fra Sverige som menigt bestyrelsesmedlem, da det
var vores vurdering, at det ville styrke EBCU-bestyrelsen
med et nordisk medlem. Det resulterede i kampvalg, som
Thomas tabte til den siddende kandidat, Carl som er fra
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Belgien. Næste EBCU-møde afholdes i Helsinki den 1. og
2. april. På dagsordenen er blandt meget andet en
orientering om øl-scenen i de baltiske lande, præsentation
af det finske monopolsystem, debat om forskellige ølpriser.

Forbrugerrådet
Der har i det forgange år ikke været emner oppe i
forbrugerrådet i direkte relation til Danske Ølentusiasters
virke. Dog brugte forbrugerrådet (efter aftale) vores
pressemeddelse i forbindelse med den før nævnte sag om
at dansk øl ikke er fremstillet i Danmark når de blev spurgt
om deres mening. Det er da en blåstempling af foreningen
der batter af noget. I det kommende år skal der igen findes
en 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 igen en af de opgaver som skal
varetages af en fra den kommende landsbestyrelse.

Dansk Retur System
Vi har stadig en plads i kontaktudvalget, der holder møder
et par gange om året. Møderne bliver brugt til at høre om
DRS og ikke mindst om de nye tiltag som de udvikler for at
hjælpe deres medlemmer og ikke mindst gøre dagligdagen
nemmere for os forbrugere. Der bliver talt meget om den
manglende betaling af pant i forbindelse med den omfattende grænsehandel, et problem som man fra DRS´s side
har gjort meget for at hjælpe til med at løse. Det så sidste
år ud til at der var en løsning på vej, men man er desværre
ikke kommet ret meget videre. Derimod ser det ud til at der
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er kommet skred i sagen om et fælles Nordisk system.
Ligeledes er der også ideer fremme om flere
afleveringssteder for pant. Det skal være nemt at komme af
med sin emballage og får sin penge retur.

Økonomi
Det er tilfredsstillende at kan konstatere, at vi kommer ud af
2010 med et økonomisk overskud. Hele dette overskud
skyldes dog udelukkende Ølfestivalen i Valby og vores
engagement i Bakkens Ølfest, samt Mad og Øl på Øm.
Vi nåede ikke at få driften til økonomisk at hvile i sig selv,
det skyldes dels, at de ansattes tidsforbrug udelukkende er
ført under drift og ikke er fordelt mellem drift og festivaler,
dels sidste generalforsamlings beslutning om at iværksætte
den besluttede visionsplan samt at den budgetterede
medlemsfremgang lod vente på sig. Det skal dog nævnes,
at takten i medlemstilbagegang er bremset, hvilket vi ser
som er resultat af at fastholde kontingentet på det hidtidige
niveau. Vi slipper dog ikke for kommentarer fra vores
revisor. Det er altid er god oplevelse at samarbejdet med
revisor er en konstruktiv proces. 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 – igen – på
dette område i det kommende år, og der vil ikke blive
overført penge for udlæg hvis ikke bilagene lever op til
kravene. Vi har dog taget til efterretning, at der er ønske
om at det også fremgår af bestyrelsesreferaterne hvad der
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drøftes, og der vil være mere fokus på at få økonomiske
overvejelser og drøftelser med i bestyrelsesreferaterne.
Aftalen med kritisk revisor om at udarbejde kvartalsopgørelser med tilhørende budget som grundlag for
bestyrelsens løbende økonomiske opfølgning og
information har været gennemført. En nærmere gennemgang af økonomien vil ske under fremlæggelsen af
regnskabet.

Ølfestival
2010 var første år efter beslutningen om ikke at lave
ølfestival efter samme opskrift to gange om året, men kun
afholde én, nem’li den i København om foråret. Som det
fremgår både af beretningen her, og senere også af
foreningens regnskab, har 2010 ølfestivalen ikke givet et
overskud i den størrelse som vi havde forudset, men
heldigvis en hel del mere. Det var en spændende udfordring at skulle lave festival et nyt sted og derfor havde
festivalledelsen lavet et meget forsigtigt budget. Det nye
sted gjorde det at mere spændende at planlægge, men
stort set alt klappede på det praktiske plan og alle 13.000
besøgende havde en herlig festival. Det er sikkert at vores
forenings flagskib er kommet til Valby Bakke for at blive.
Personligt glæder jeg mig til at se hvordan endnu flere
gæster vil forbi på festivalen nu de har fundet ud af hvad
det er for en størrelse. Og den mere presse sammen med
alle de nye tiltag på selve festivalen skal da også gøre sit til
at trække flere gæster så det bliver rigtig sjovt igen i år.
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Ansatte og frivillige
Foreningen har fortsat fire fastansatte medarbejdere. Brian,
der er vores Webmaster og bogholder, Ole,
ØlentusiasteN’s chefredaktør, Lotte, Annoncekonsulent og
ikke mindst Rie i sekretariatet. Tak til jer for det store
arbejde I lægger hos foreningen, og tak fordi I 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. Anne-Mette der har
taget posten som foreningens pressekontakt, Anders, der
trofast samler nyheder sammen til ale-mail og Torben som
den ene af vores repræsentanter i Forbrugerrådet. Og ikke
mindst tak til alle de mange frivillige der er med til at gøre
det muligt for os at afholde vores festival. En særlig tak til
festivalledelse og gruppeledere. Vores forening ville ikke
være det samme uden det store arbejde som I alle lægger i
foreningen.
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 naturligvis
en stor tak til alle de folk der er gået med i arbejdet med
forskellige udvalg på baggrund af visionsarbejdet. Det er et
flot stykke arbejde I alle gør, og uden jeres entusiasme,
indsats og hjælp, ville vi især ikke have så mange flotte og
spændende arrangementer. 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 lave foreningsarbejde.

Tak for opmærksomheden
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