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Kære fynske ølentusiaster 

Mange af os var her i efteråret til årsmøde i
lokalafdelingerne, hvor det seneste års aktiviteter blev
gennemgået under beretningen og hvor der måske også
blev skiftet ud i lokalbestyrelserne.

Det samme er sket i den fynske regionsbestyrelse. Den
afgående formand, Hans Jørn Knudsen stoppede efter en
formandsperiode på 2 år. Ligeledes trådte næstformand
Grete Holm Nielsen tilbage efter ni års arbejde for Region
Fyn som regionsnæstformand. På dén post har Grete
arbejdet sammen med hele fire forskellige formænd! Grete
fortsætter som menigt medlem af regionsbestyrelsen.

Tak for indsatsen, Hans Jørn og Grete.

Ny regionsformand er Else Lindhard fra Lokalafdeling
Svendborg. Else har tidligere været formand i den fynske
region (2008-2011). Ny regionsnæstformand er Klaus
Rehkopff, der desuden er formand for Lokalafdeling
Odense.

Repræsentanterne fra lokalafdelingerne er herudover Ole
Mikkelsen og Bent Dau, Faaborg; Lis Lisberg og Bjørn
Bodi, Middelfart; Finn Littau Odense; Ole Mortensen,
Svendborg; Grete Holm Nielsen og Tommy Steentoft,
Østfyn.

Derudover har Michael Gorm sagt ja til at fortsætte som
regionens webmaster. Det er vi glade for og vil benytte
anledningen til at opfordre jer til at checke regionens
hjemmeside her

...og hvad laver så en region?

Den korte version er, at regionen støtter økonomisk op om
lokalafdelingernes arbejde. Bl.a. støttes deltagelse i de
mange markeder her på Fyn: Fødevaremarked i
Svendborg, Fynske Fristelser i Faaborg, Jul i den gamle
kongeby, Nyborg m.fl.

Men regionen laver også arrangementer for både
afdelingsbestyrelserne og de fynske medlemmer.

 God jul og godt nytår til
alle fynske ølentusiaster

samt familie

 

http://www.region.fyn.ale.dk/regioner/fyn/
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I 2017 afholdtes et Øl-topmøde i Nyborg, hvor de fynske
lokalafdelingsbestyrelser mødtes for at inspirere hinanden
og diskutere fælles problemer. Det var også regionen, der
afholdt det fynske håndbrygmesterskab i november 2017 -
med stor hjælp fra Lokalafdeling Odense. Tak for det!

I 2018 er der igen Øl-topmøde men det er også værd at
bemærke, at regionen i 2018 arrangerer en øltur for
medlemmerne. Hvorhen ved vi endnu ikke, men så snart
det er på plads, bliver I naturligvis orienteret via mail og
regionens hjemmeside.

I ønskes en glædelig jul og et godt nytår

På regionsbestyrelsens vegne

Else Lindhard           Klaus Rehkopff

Regionsformand      Regionsnæstformand

Tlf: 24241894        Tlf: 40727666

 

 

 


