Referat årsmøde 2017
Vi endte med at være fire i alt. Formand, næstformand, lokalredaktør(webmaster) og et menigt
medlem.
1. Valg af dirigent:
Keith blev valgt til dirigent.
2. Formandens beretning. Søren træder af som formand og melder sig helt ud af bestyrelsen.
Han vil heller ikke hjælpe til med arrangementer. I hvert fald ikke det første lange stykke tid.
3. Valg af lokalafdelingsformand:
Keith træder til lokalformand i stedet for Søren.
4. Valg af lokalnæstformand:
Ingen meldte sig på banen – så posten bliver ubesat.
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige medlemmer:
Vi fortsætter som hidtil. Som situationen er nu, er dette punkt ikke relevant. Der er
simpelthen ikke nok aktive medlemmer.
6. Konstituering:
Lokalformand: Keith Duddles
Lokalnæstformand:
Lokalredaktør: Søren Hansen
7. Evt.:
◦ Vi skal finde og bruge nye måder at opsøge og hverve aktive medlemmer på. F.eks.
ved at kontakte vores medlemmer direkte.
◦ Keith vil forsøge at være mere synlig som formand. Han mener, at det er den
personlige kontakt, som kan lokke flere aktive medlemmer til.
◦ Vi skal holde fast i de gode kontakter, som vi allerede har et godt forhold til.
Vi skal bl.a. arbejde videre med Tapavino. Med dem har vi længe talt om, at
planlægge og afholde et arrangement. Det skal vi se at få realiseret.
◦ Vi skal talte med Meny om deres ølimportører- og udvalg. Komme med forslag om
at afholde afstemninger og på den måde udvikle/præge deres øludvalg.
◦ Ugledige Gaardbryg – vi skal arbejde videre med at få planlagt et arrangement mere.
Måske til næste år.
◦ Ideer til arrangementer:
Besøg på Næstved Bryghus – i det hele taget skal der være flere bryggeribesøg.
◦ Idé til smagning:
Alkohol-frie øl
Vi har endnu flere ideer, som ikke er blevet nævnt. Men dette var nogle af den nye formands
planer/ideer.

Smagningen:
Under mødet smagte vi på tre forskellige øl – de tre øl der blev brygget på Fransk Forår 2017 af
Søren Andersen og Paul Erik.
Det drejede sig om disse tre øl:
• Sørens Brown Ale
• Sandved Beer – Dark Ale
• Sandved Beer – Smoked Ale

