
Referat fra ekstraordinært årsmøde i Danske Ølentusiaster
Aalborg

Lørdag den 26. januar kl. 16.00 - 16.45
Foreningshuset, Torvet 5, 9400 Nørresundby

DAGSORDEN

1) Valg af ordstyrer/dirigent

2) Valg af referent

3) Præsentation af opstillede kandidater til lokalbestyrelsen

Ole Riis Olsen, Anne Kettunen, Flemming Højsgaard, Ivan Nørgaard, Gert Svanborg Sloth, Erik
Westergreen og Kurt Freiheit - herunder spørgsmål til kandidaterne

4) Valg af Lokalformand - Konstituereret Lokalformand Ole Riis Olsen stiller op

5) Valg af Lokalnæstformand - Konstitueret Lokalnæstformand Anne Kettunen stiller op

6) Valg af Lokalbestyrelse - herunder valg af økonomimand og lokalredaktør

7) Redegørelse for emner til den kommende tid

8) Andre forslag fra forsamlingen til senere mødeemner

9) Eventuelt

REFERAT

1. Valg af ordstyrer/dirigent

Per Støve blev valgt og kunne konkludere, at det ekstraordinære årsmøde var lovligt indvarslet, dvs. i
henhold til vedtægterne for årsmøder i Danske Ølentusiaster.

To stemmetællere blev valgt.

2) Valg af referent

Anne Kettunen blev valgt.

3) Præsentation af opstillede kandidater til lokalbestyrelsen

Kandidaterne Ole Riis Olsen, Anne Kettunen, Flemming Højsgaard, Ivan Nørgaard, Gert Svanborg
Sloth, Erik Westergreen og Kurt Freiheit blev præsenteret.

Der var ingen spørgsmål til kandidaterne.

4) Valg af Lokalformand



Ole Riis Olsen præsenterede sig selv.
Der var ingen øvrige kandidater
Ole Riis Olsen blev valgt enstemmigt af forsamlingen

5) Valg af Lokalnæstformand

Anne Kettunen præsenterede sig selv.
Der var ingen modkandidater.
Anne Kettunen blev valgt enstemmigt af forsamlingen

6) Valg af Lokalbestyrelse

Kandidaterne, Flemming Højsgaard, Gert Svanborg Sloth, Erik Westergreen og Kurt Freiheit præsenterede
sig selv.

Ivan Nørgaard var ikke til stede men havde skriftligt bekræftet sit kandidatur.

Der var ikke yderligere kandidater.

Alle blev enstemmigt valgt.

7) Redegørelse for emner til den kommende tid

Ole Riis Olsen redegjorde for det arbejde den konstituerede lokalbestyrelse har udført siden det ordinære
årsmøde i oktober 2019 frem til nu.

Det vigtigste resultat af dette arbejde er en plan for medlemsmøder i 2019.

I 2019 vil der være flere arrangementer på hverdage og der vil være differentierede priser for
arrangementerne.

Planen er præget af det muliges kunst i forhold til reservering af lokaler i foreningshuset.

Der vil løbende blive åbnet for tilmeldinger til følgende medlemsmøder:

Dato Tidspunkt Sted Arrangement Kommentar

Mandag
25022019 19-2230 Foreningshuset

Smagning af
kandidater til
Årets Ølnyhed

De 8 kandidater er skaffet og vi har nok til
50 deltagere

Mandag
25032019 19-2230 Foreningshuset

Top 2 Årets
Bryggeri:
Amager- og
Ebeltoft

De 6 øl er skaffet. Vi skal smage 3 øl fra
hvert bryggeri og vi har nok til 50
deltagere

Lørdag
04052019

08.30. 10.00 i
Viborg Viborg Tur til Viborg

Tur til Viborg Bryghus. Herunder
Byvandring og bla. mulighed for at se
bryghuset, Derefter besøg på flere
udskænkningssteder. Man kan tilvælge



forskellige dele af mulighederne. Evt.
Xbus fra Aalborg.

Tirsdag
04062019 19-2230 Foreningshuset Hjort Beer

Hjort Beer kommer og præsenterer deres
øl

Lørdag
24082019 ? Århus Tur til Århus

Tog til Aarhus. Beerwalk i Aarhus
centrum.

Uge 39, når
flypriser er
billigst.

Fly Aalborg-
Zagreb.4
nætter på
hotel i Zagreb. Zagreb

Ølrejsen til
Zagreb

Zagrebs og Kroatiens craft beer
revolution. Beerwalk og bryggeribesøg
med kulturelle indslag med guidning i
Zagreb. Max 12 deltagere

Lørdag
26102019

13.30 - 17.15.
Bang og
Harbo fra kl.
15.00. Foreningshuset

Årsmøde og
medlemsmøde

Bang og Harbo, der har to i
finalesmagningen. Præsentation af 7 øl
og foredrag: Fra håndbrygger til
fantombrygger.

lørdag
23112019 ? Foreningshuset Julefætter

December Søgaard Øl, flæsk og bold
Dette arrangement kan bestemt også
anbefales til ikke-fodbold interesserede

Herudover er der Topmødet den 6. april.

8) Andre forslag fra forsamlingen til senere mødeemner

Der var ingen forslag fra forsamlingen.

9) Eventuelt

Frank Nielsen spurgte under eventuelt ind til, om vi som tidligere år vil være til stede ved Aalborg
Håndboldklubs årlige ØLmesse i februar. Anne Kettunen forklarede, at det egentlig var meningen - men
da det ikke var muligt at få nogen til at levere øl til os i år. Så havde lokalbestyrelsen valgt at droppe
det, fordi vi nok ikke er attraktive for deltagerne, når der ikke var øl de kunne smage, og dermed ville vi
ikke få de kontakter med potentielt nye medlemmer, som vi gerne vil have til sådan en messe.


