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Velkommen til oktober nyhedsbrev.

Årsmødet den 15. september er nu vel overstået.
Bespisningen på Restaurant Marv var ikke en af de store
oplevelser, så den bliver nok ikke gentaget. På Årsmødet
blev de personer med tillidsposter genvalgt, og antallet af
menige bestyrelsesmedlemmer blev reduceret til 2 i stedet
for 6. Det er ikke hensigten, at bestyrelsen vil tage
beslutninger hen over hovedet på medlemmerne, men det
er nemmere at samle 5 frem for 9 personer. Ligeledes er
der økonomiske begrundelser for beslutningen. De
personer, der ikke blev valgt til bestyrelsen, valgte dog at
fortsætte i de forskellige udvalg. Man kan på vores
hjemmeside Ale.dk se hvem, der er i bestyrelsen og i
aktivitetsudvalget.

Der blev spurgt om, hvor mange medlemmer vi er i
Odense, og der sagde jeg, at vi var 340. Det var desværre
en fejl, idet vi er 376, så jeg beklager fejlen.

Under eventuelt blev der talt om priserne på gebyrer fra
Place2Book, som efterhånden er i den høje ende. Derfor
arbejdes der i skrivende stund på at finde et alternativ. Der
er fra landsbestyrelsen besluttet at finde en fælles løsning.
Alligevel arbejder vi selv videre med dette, og der er
fundet en fornuftig løsning, som nok sættes i gang i
november.

Indstilling til Årets danske Bryggeri. 

Hver lokalafdeling kan indstille én kandidat til Årets
danske Bryggeri. Indstillingen bør ske i forbindelse med et
medlemsmøde og gerne på det lokale årsmøde. Det er kun
bryggerier, der er indstillet af en lokalafdeling, som
kommer med på stemmesedlen. 
Lokalafdelingerne opfordres til at indstille et bryggeri, der
har udmærket sig på et eller flere af følgende områder:

 
Fokus på produktudvikling.

Fokus på valget af råvarer til ølproduktionen.

Fokus på udbredelsen af kvalitetsøl.

 

 

Er du ny i Danske Ølentusiaster, så

læs denne side, der fortæller om,

hvordan tingene foregår i

lokalafdeling Odense.

 

Facebook for DØE i Odense   
 
Facebook for landsforeningen  
 
Følg med på vores lokale FB-side,

hvor de små nyheder og andre

arrangementer kommer. 

 

Formand:

Jan Tonni Hansen

jan.tonni.hansen@ale.dk 

Tlf.: 30 34 28 07

Næstformand:

Thomas Kent Madsen

thomas.kent.madsen@ale.dk 

Kasserer:

Finn Littau

 

https://www.ale.dk/index.php?id=347
https://www.ale.dk/odense-c/velkommen/
https://www.facebook.com/Beer.Odense
https://www.facebook.com/detgodeoel
mailto:jan.tonni.hansen@ale.dk
mailto:thomas.kent.madsen@ale.dk
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Fokus på bryggeriets kontakt med sine forbrugere.

Fokus på bryggeriets bidrag til samfundet, hvilket
eksempelvis kunne være miljøindsats eller indsats
omkring svage grupper.

Der blev på Årsmødet foreslået følgende bryggerier:

Ørbæk Bryggeri.

Munkebo Brewery. 

Midtfyns Bryghus.

Svendborg Bryghus.

Indstillingen skal være hovedforbundet i hænde senest 1.
november 2020, så send en mail til
jan.tonni.hansen@ale.dk med en begrundelse for, hvilket
bryggeri I mener, der skal nomineres.

Turen til Mainz i november er aflyst.

Grundet Covid-19 er der ingen medlemsmøder de næste 2
måneder. Hvis smittetrykket falder, så begynder vi igen
med juleøllet i december.

 

Vi er igen blevet kontaktet af Det Fynske Dyrskue, hvor vi
er blevet spurgt om, hvorvidt vi kunne tænke os at deltage
i dette arrangement. Der har nu været afholdt et møde,
hvor vi, sammen med ledelsen fra De Fynske Dyrskuer,
har fundet en løsning, som begge parter kan forholde sig
til. Der vil komme flere informationer, så snart alt er på
plads. Datoen er allerede fastsat, og idet der nok vil blive
brug for frivillige, så kan I allerede nu sætte kryds i
kalenderen ved den 11. - 13. juni 2021.

 

Der blev IKKE en Øllets Dag i år.

Dage før blev vi kontaktet af Odense Kommune, de
anbefalte os at aflyse grundet det høje smittetryk. Efter
nogle telefonsamtaler, både med nogle fra bestyrelsen og
Kommunen, besluttede vi at aflyse. Dette blev slået op i
medierne og på FaceBook. Der har selvfølgelig været et
økonomisk tab ved denne aflysning, men vi kommer over
denne øretæv.

Vi kommer stærkt igen i 2021. Vi vil derfor glæde os til 4.
september 2021. Sæt kryds i kalenderen.

 

 

finn.littau@ale.dk 

 

Region FYN:  Her

Lokalafd. Faaborg: Her

Lokalafd. Middelfart: Her

Lokalafd. Svendborg: Her

Lokalafd. Østfyn: Her

.

 

Har du mod på at prøve en
ølrejse, så se udbudet på
BeerTravel

mailto:jan.tonni.hansen@ale.dk
mailto:finn.littau@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=534
http://typo3.ale.dk/index.php?id=171
http://typo3.ale.dk/index.php?id=323
http://typo3.ale.dk/index.php?id=427
http://typo3.ale.dk/index.php?id=2279
http://www.ale.dk/beertravel/
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 Der er ingen medlemsmøder grundet Covid-19.

 

Se også den samlede oversigt over kommende
arrangementer

 

 

 

http://www.ale.dk/odense-c/arrangementer/

