Årsberetning DØE Holstebro 2019
Aktiviteter
Vi har henover året haft et godt mix af forskelligartede smagninger og aktiviteter.
Nov
Julefrokost – øl og mad
Jan
Torben Matthews – Åben for gæster
Feb
Årets Ølnyhed 2018
Mar
Amerikansk øl
Apr
Håndbryg aften
Maj
”Ølfestival special”
Juni
Holstebro Ølfestival
Juni
Sommerfest
Aug
SANS – nordvestjyllands største fødevarefestival, DØE Holstebro var med.
Aug
ÅBEN
Sept
Øllets Dag – 200+ smagsprøver uddelt i Holstebro, 4 nye medlemmer.
Sept
Drik dansk – indstilling til Årets Danske Bryggeri
Okt
Årsmøde med tip 9 rigtige
Nov
Regions-tur til Rowdy Hops
Nov
Juleøl

Medlemmer
91 medlemmer lige nu - omtrent samme niveau som vi plejer. Historik fra tidligere årsberetninger:
2015: 88 medlemmer
2016: 83 medlemmer
2017: 89 medlemmer
2018: 90 medlemmer
2019: 91 medlemmer

Økonomi
Sund økonomi i lokalafdelingen. Vores kassebeholdning er faldet en smule, helt som aftalt.

Arrangementer / tiltag / nyheder
Skiftet til §14 afdeling har været vores lokalafdelings største forandring i mange år. Det har fungeret fint,
dog krævet lidt mere administration. Nu er vi i gang! Det første ”skæve” regnskabsår bevirker at vi har lavet
et lidt større underskud end vi ville have haft for hele året. Nuværende saldo er på ca 14.000 kr.
Vores Facebookside er kørende med diverse nyheder og begivenheder slås altid op derinde.
Mediedækning – der har været nogen avisdækning.
Øllets dag og SANS blev afholdt med deltagelse fra DØE Holstebro. Alle bestyrelsesmedlemmer har stillet
op som frivillig på en af de to dage.

Unrestricted

Holstebro Ølfestival blev afviklet med involvering af DØE Holstebro. Dejligt at se så mange frivillige stille op.

Opsummering og tak
Det har været et travlt år med mange smagninger og spændende tiltag, og vi glæder os til mange flere
spændende arrangementer i fremtiden. Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for det store arbejde de har
gjort! Under Brian’s sygdomsperiode har jeg især bemærket det store arbejde som Brian gør hver eneste
måned, og det er jeg på foreningens vegne utroligt taknemmelig for. Det har været sjovt og spændende at
være lokalformand i Holstebro, og jeg vil gerne sige tak til alle for den store opbakning gennem de sidste 4
år. Også tak for deltagernes engagement og opbakning til arrangementerne – det er altid en fornøjelse at
komme til vores smagninger i Holstebro!
HØJT SKUM!
Thorbjørn F. Jacobsen
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