Beretning for lokalafdeling Hillerød, Årsmødet 21. september 2016

Vi har i Hillerød lokalafdeling haft et ganske godt år siden sidste årsmøde. Det
er godt nok kun 11 måneder siden, da vi har rykket årsmødet en måned frem. Så
fra oktober 2015 og til og med august i år har vi afholdt 8 smagninger her på
Café København. Derudover har vi haft en pubcrawl i København og
Frederiksberg samt deltaget i Hillerød øldag, hvilket jeg vender tilbage til.
Dernæst vil jeg konstatere, at det er bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne er
meget glade for vores mødested her på Café København. Ligeledes afholder vi
altid vores mødeaftener her om onsdagen. Enkelte har spurgt, om vi ikke kunne
vælge andre ugedage ind imellem. Det er imidlertid sådan, at vi ikke er den
eneste forening, som gør brug af lokalerne her. Andre brugere har bl.a. faste
dage så som tirsdag og torsdag, og da vi normalt reserverer lokalerne for et
halvt år ad gangen, ligger det altså rimeligt fast på onsdage. Det skyldes ikke
dårlig vilje, og på den anden side er det jo også lidt nemmere at huske, at det
altid er om onsdagen.
Siden sidste årsmøde, hvor vi jo også havde besøg af Birthe Skands, havde vi
sidste år en amerikansk ølsmagning i november og vores efterhånden
traditionelle jule øl smagning med julefrokost i december. Her var vi 50
deltagere. Meget flot.
Vi startede 2016 med besøg af Den Belgiske Ølbutik, hvilket også var en stor
success. Efterfølgende smagte vi på kandidaterne til årets ølnyhed 2015, og så
havde vi den store påske øl smagning med tilhørende påske buffet.
I april prøvede vi noget ganske andet, idet vi havde en cider smagning med The
Cider House. Dette virkede måske ikke så tiltrækkende på vores medlemmer,
men vi tror nok, at alle de glade fremmødte fik en overraskende god og
velsmagende aften. Der var i hvert fald kun positivt feedback. Allersenest har vi
så haft besøg af Ladager Bryghus her i august. Selv om det er et forholdsvis
ukendt bryghus, var vi dog 38 deltagere.
Til de omtalte i alt 8 smagninger var vi i gennemsnit 37 deltagere, hvilket må
siges at være meget tilfredsstillende. En stigning på ca 14% i forhold til
gennemsnittet det foregående år. Og går vi yderligere et år tilbage, var vi
dengang 26 i snit.
Så det er virkelig en fremgang, der kan mærkes, og som vi i bestyrelsen er
meget glade for, da det jo så tyder på, at vi laver nogle spændende
arrangementer, som vores medlemmer gerne vil deltage i. Men derfor er der jo

aldrig noget, som er så godt, at det ikke kan gøres bedre – og det vil vi da så
forsøge på. Gerne med jeres hjælp til gode tiltag.
Når vi nu er i gang med at klappe os selv på skuldrene, så tager vi lige lidt mere
statistik. Ved sidste årsmøde kunne vi konstatere, at der – som i resten af landet
– havde været en mindre tilbagegang i medlemstallet for vores lokalafdeling.
Sidste år i oktober var der registreret 192 medlemmer i vores lokalafdeling (dvs
under de postnumre som hører under vores lokalafdeling). Dette tal er nu 211 !!
Altså en fremgang på 19 medlemmer. Det tilsvarende tal for hele landet, hvor vi
nu er 8.900 medlemmer, var der en fremgang i samme periode på 31
medlemmer. Så det må jo betegnes som ikke mindre fantastisk.
Der er også tal for medlemmer, som udover at være direkte tilknyttet, har
tilvalgt Hillerød. Her er vi nu på 257 mod 233 sidste år. Det er da noget, som
giver selvtillid, men vi vil naturligvis gerne gøre det endnu bedre, og derfor vil
vi - jeg gentager - meget gerne have nogle ideer fra jer.
Stor tak til alle vores medlemmer!
Som også nævnt sidste år, ville vi da gerne lave nogle arrangementer udenfor
Hilleørd, f.eks. bryggeribesøg og lignende. Hvis noget sådant kunne have
interesse, kunne vi jo lave et survey, og det har vi faktisk overvejet, så måske
kommer det på et tidspunkt.
Dog havde vi som tidligere nævnt i lighed med sidste år en pubcrawl. Denne
gang på Vesterbro/Frederiksberg. Det var også i år en rigtig god tur. Vi var en
halv snes stykker, og det var faktisk meget passende. Vi var gode steder og fik
rigtig (meget) og godt øl.
I år var der så et helt nyt tiltag her i Hillerød. Nemlig Hillerød øl dag.
Frederiksborg Centret stod som arrangør, men vi blev ret tidligt involveret i
lokalafdelingen. De gode mennesker i Centret er jo vant til at lave alle slags
arrangementer, men dog ikke noget, som involverer godt øl. De henvendte sig
derfor til os for at få noget indsigt i øllets verden m.v.. Jeg havde nogle meget
positive møder med dem, og på selve dagen var vi 12-14 glade medhjælpere
med såvel vores egen stand som hjælp til bryggerier, som gerne ville være med,
men som manglede mandskab.
Der skal også lyde en stor tak til jer, som havde meldt jer som frivillige, og som
havde en stor del af æren for en vellykket øl dag.
Ialt var 23 bryggerier, håndbryggere impotører repræsenteret.
Selv om det var en af sommerens varmeste dage den 4. juni, kom der næsten
700 gæster. Det var jo imponerende. I vores stand fik vi i hvert fald 17 nye
medlemmer, hvoraf de 5 ikke hører til vores lokalområde (forudsat at de altså
også har betalt kontingent).

Øl dagen gentages næste år og udvides til 2 dage, nemlig den 5. og 6. maj.
Både på grund af Hillerød øl dag, og da vi ikke rigtig kan finde egnede
samarbejdspartnere, hverken hvad angår butikker eller udskænkningssteder,
valgte bestyrelse ikke at arrangere noget på den såkaldte øllets dag 1. lørdag
september.
I lighed med hvad jeg nævnte sidste år og også forrige år, skal jeg nok en gang
opfordre til, at I i forbindelse med invitationer til vores arrangementer, tilmelder
jer så hurtigt som muligt og i god tid inden vores smagninger. Det letter
arbejdet en hel del, især hvor vi selv skal arrangere indkøb af øl. Det gør indkøb
noget nemmere.
Til slut vil jeg gerne takke alle, som er mødt op i aften, og også i det hele taget
tak til alle, som ved vores forskellige arrangementer har medvirket til, at vores
smagninger - som tidligere nævnt - i årets løb har været en endnu større success
end tidligere.
Og til allersidst: sig frem under eventuelt, såfremt I har ideer og ønsker til
fremtidige aktiviteter. Kom med ros og ris eller andre kommentarer.
Hermed slut for beretningen.
Tak for jeres opmærksomhed.
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