Formandens beretning 2010/11
1.

Indledning

Endnu en sæson er slut og ligeledes mit sidste år som formand. Det har endnu
engang været et spændende år med masser af øludfordringer.
2.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har afholdt en del møder, hvor vi har planlagt sæsonen, men jeg må tilstå
at jeg grundet flytning privat ikke har været så udfarende, som jeg selv kunne have
ønsket. Det er dog alligevel blevet til en del arrangementer, som jeg vil sige lidt om
under det punkt i beretningen.
3.

Udviklingen i DØE Rødovre og generelt

Antal medlemmer lige nu: 575
Antal medlemmer for et år siden: 582
Vækst det seneste år: -1.20%

Det er stadig en forkert udvikling men nedgangen i medlemstallet er dog stoppet lidt
op i forhold til de sidste 2 år både i Rødovre og på landsbasis, så den megen fokus på
at skaffe medlemmer på Øllets Dag må siges at bære frugt, om end det kunne være
bedre.
Region København som helhed
Antal medlemmer lige nu: 2291
Antal medlemmer for et år siden: 2355
Vækst det seneste år: -2.72%

4.

Lokalafdelingens arrangementer 2010/2011

Vi har haft mange udmærkede arrangementer i løbet af året. I år lykkedes det nogle
få medlemmer at tage til Bruxelles og Brügge. Det var for de 6 (heraf 3 fra en anden
lokalafdeling) en stor succes og det er ikke sidste gang jeg har været i Belgien med
fokus på øl.
Vi har desværre også været nødt til at aflyse et par bryggeriebesøg. Jeg erkender vi
måske var lidt sent ude med invitationerne men det var alligevel skuffende at vi ikke
kunne mønstre de mindst 17 deltagere der skulle med for at det kunne løbe rundt.
Personligt ser jeg gerne at den nye bestyrelse prøver at arrangere en tur til Køge igen.

Men ellers har vores arrangementer været pænt besøgt. Alt i alt har ca 150 af de 575
rødovremedlemmer deltaget i eet eller flere arrangementer. Mest besøgt med 55
deltagere var februarsmagningen af de 10 kandidater, som vi lavede sammen med de
øvrige lokalafdelinger i regionen og det smalleste arrangement var den allerede
nævnte belgienstur med kun 6 deltagere.
Et andet regionsarrangement var turen til Fynske Bryggerier, der var arrangeret af
Lyngby lokalafdeling, men hvor der også deltog mange fra Rødovreafd.
Jeg vil ikke gennemgå de enkelte arrangementer detaljeret, men blot nævne, at de
har spændt vidt fra de traditionelle temasmagninger, over mad med øl i skolekøkken
– 10 retter blev det til i år, cykletur med indlagte forfriskninger, busturen til Fyn,
øludfordring med København som vi i parentes bemærket vandt igen i år. Det
vindende hold kvalificerede sig samtidig til DM i blindsmagning senere i år i
Middelfart og er allerede tilmeldt. Holdet bestod af Henrik Skovborg, Torben Nielsen
og i al beskedenhed undertegnede, og vi blev vældig kompetent sekunderet af vores
”konsulent” Kim Danø: Kim var med på ”et wildcard” efter en meniskoperation
tidligere på dagen og var ikke sikker på, at han kunne klare en hel aften, og da alle
hold var fuldtegnede, kom vi så til at nyde godt af lidt konsulentassistance - det var i
øvrigt lige ved at koste os sejren, da han ikke kunne smage forskel på en giraføl og en
guldtuborg, og vi andre var lige ved at hoppe på den ☺.
5.

Øllets Dag

Vi var tilstede 4 steder på selve dagen: Glostrup Shoppingcenter og Superbrugsen i
Vallensbæk som sidste år og dertil i 2 nyåbnede drikkemekkaer i vores distrikt –
Skovgård Vine i Brøndby og Getränkeland i Hvidovre. Og som sidste år i Metro dagen
før. Alt øl var sponseret til dagen. Tak til Metro, Føtex, Superbrugsen, Getränkeland
og Skovgård Vine. Og tak til alle dem – 17 i alt - der stillede deres arbejdskraft til
rådighed, og som var med til at skaffe 10 nye medlemmer til vores velsmagende
forening. Der var udskrevet en lille konkurrence om, hvem der kunne skaffe flest nye
medlemmer og det blev Torben Nielsen i Skovgård Vine i Dan Norén i Glostrup
Shoppingcenter der hver fik meldt 3 nye medlemmer ind. Der er en flaske godt øl til
dem hver.

6.

Tour de Biére

Jeg er også nødt til at sige lidt om Tour de Biére – andet år og igen med Rødovre som
storleverandør til feltet med i alt 6 ryttere ud af de 26 der gennemførte, ligesom vi
stillede med en følgecampingvogn med chaffør. I løbet af touren kørte vi både 2
gange i gult og én gang i prikket, vi havde feltets ældste rytter med, vi havde rytteren
med det største BMI og vi klarede os i det hele taget flot og var i høj grad med til at
præge årets tour. Jeg kan kun gentage mig selv fra sidste år: Det var alle tiders tur, og
de fleste med lidt træning og en nogenlunde fornuftig cykel, vil kunne gennemføre
Tour De Biére. Det var ikke som sidste år, hvor der var en enkelt af de startende, der
ikke gennemførte, fordi han mente, at det var bedre at satse på at møde veludhvilet
fremfor veltrænet – i år gennemførte alle og der var kun en enkelt der måtte tage en
hviledag grundet en meget øm mås – (han var ikke fra Rødovre). Jeg kan som sagt kun
anbefale det. Hvis man går med sådanne tanker, skal man nok ikke tænke for meget
over det, når tilmeldingerne starter, for der er sat et maksimum på 30 ryttere i feltet,
og der vil være mange af årets deltagere, der har mod på at prøve igen. Tag evt en
snak med dem der allerede har prøve det – der er et par stykker til stede iaften. Ud
over undertegende, er det Torben og Bent.
7.

Afslutningsvis

Det var hvad jeg havde at sige, og jeg takker for god ro og orden
under formandsberetningen. Nogen spørgsmål?

