REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I
DANSKE ØLDOMMERE,
AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.
Generalforsamlingen startede kl. 11.
Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte.
Tilstede var 2 fra bestyrelsen, revisoren, og 4 medlemmer af foreningen.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Valg af referent.
3: Valg af 2 stemmetællere.
4: Formandens beretning.
5: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
6: Fremlæggelse af budget.
7: Indkomne forslag.
8: Fastsættelse af kontingent.
9: Valg af formand eller kasserer.
10: Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
11: Valg af suppleanter.
12: Valg af kritisk revisor.
13: Valg af kritisk revisorsuppleant.
14: Evt.
1: Til dirigent valgtes Jens Christian Gam
2: Til referent valgtes Claus Pedersen
3: Der blev ikke valgt nogen stemmetællere, idet forsamlingen ikke anså det
nødvendigt når vi ikke er flere.
Jens Christian Gam konstaterede generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge
vedtægterne, og fik dagsordenen godkendt.
4: Det forløbene år har været et godt år for foreningen, vi har fået afholdt vores
årlige aktiviteter (DM og øldommerkursus) desuden har vi fået lavet et nyt sæt
stilartsdefinitioner som er til afstemning senere.
DM 2011
DM blev afholdt i samme stil som sidste år, og forløb helt efter planen. Det var Søren
Davids og Jens Christian Gam der stod for dette års DM. Der er efter dette års DM
brug for nye kræfter til at stå for afholdelsen af DM, da både Søren Davids og Jens
Christian Gam ikke har tid til at arrangere dette længere. Desuden vil det kun være
godt med lidt friske folk som kan videreudvikle arrangementet.

Kursus
Der blev afholdt øldommerkursus i weekenden 24. og 25. september, der kun var 15
tilmeldte i år, men bestyrelsen valgte at afholde kurset på trods af dette. Kurset
forløb fint og eksamen bliver den 26. november. Der var igen i år lidt bøvl med
datoen, der endte med at blive udmeldt flere forskellige datoer som var med til at
øge forvirringen. Der må være en prioritet den kommende bestyrelse at besluttet
hvornår næste års kursus skal afholdes og få bestilt et egnet hus. Der har været
snak om at få lagt kurset mere centralt i landet.
Efteruddannelse
Det vil også blive den kommende bestyrelses opgave at få i gangsat en form for
efteruddannelse af de eksisterende øldommere. Hvorledes dette skal ske eller
hvordan dette kan gøres må den kommende bestyrelse afgøre.
Stilartsdefinitioner
Der er igennem foråret og sommeren blevet arbejdet med de nye stilartsdefinitioner,
der er smagt meget øl og skrevet og rettet stilarter i lange baner. Det er endt ud i de
stilarter som i alle har haft mulighed for at læse igennem. Det er en totalt
gennemrettet og revideret udgave, stilarter er kommet til og andre er forsvundet.
Det er livsnødvendigt at disse bliver vedtaget, da de gamle vi har, trænger til at blive
udskiftet.
Slutteligt skal der takkes for et godt og travlt år i foreningen, der er en masse at se
frem til det næste år hvor nye ansigter træder til og hjælper foreningen videre.
5: Kassereren fremlagde regnskabet, og der var enkelte ting der skulle rettes før
regnskabet kunne godkendes. Generalforsamlingen godkendte regnskabet på
betingelse af at det blev rettet og revideret.

6: Budgettet blev fremlagt og taget til efterretning.
7: Indkommende forslag
Forslag nr. 1
Vedtægtsændring, således Stilartsdefinitoner 2011 bliver foreningens nye stilarter.

Forslaget er enstemmigt vedtaget.
8: Kontigentet fastholdes på de nuværende 150 kr.
9: Claus Pedersen blev valgt som kasser.
10. Leif Kongskov trak sig fra bestyrelsen, Thomas Hansen og Søren Fynbo Hansen
genopstillede. Jacob Fink blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
11: Det blev vedtaget at bestyrelsen er selvsupplerende.

12: Til kritisk revisor blev Hans Peter Jepsen genvalgt.
13. Jørgen Kippis blev genvalgt som kritisk revisor suppleant.
14. Intet ført til referat.
Generalforsamlingen blev afsluttet med en lille blindsmagning, hvor de fremmødte
blev afprøvet i 4 forskellige øltyper.

Underskrift Formand + dirigent

Underskrift af deltager fra generalforsamlingen

Underskrift kritisk revisor
Efter generalforsamlingen er regnskabet blevet rettet og revideret uden yderligere
kommentarer

Formandens beretning
Det forløbene år har været et godt år for foreningen, vi har fået afholdt vores årlige aktiviteter (DM og
øldommerkursus) desuden har vi fået lavet et nyt sæt stilartsdefinitioner som er til afstemning senere.

DM 2011
DM blev afholdt i samme stil som sidste år, og forløb helt efter planen. Det var Søren Davids og
undertegnet der stod for dette års DM. Der er efter dette års DM brug for nye kræfter til at stå for
afholdelsen af DM, da både Søren Davids og undertegnet ikke har tid til at arrangere dette længere.
Desuden vil det kun være godt med lidt friske folk som kan videreudvikle arrangementet.

Kursus
Der blev afholdt øldommerkursus i weekenden 24. og 25. september, der kun var 15 tilmeldte i år, men
bestyrelsen valgte at afholde kurset på trods af dette. Kurset forløb fint og eksamen bliver den 26.
november. Der var igen i år lidt bøvl med datoen, der endte med at blive udmeldt flere forskellige datoer
som var med til at øge forvirringen. Der må være en prioritet den kommende bestyrelse at besluttet
hvornår næste års kursus skal afholdes og få bestilt et egnet hus. Der har været snak om at få lagt kurset
mere centralt i landet.

Efteruddannelse
Det vil også blive den kommende bestyrelses opgave at få i gangsat en form for efteruddannelse af de
eksisterende øldommere. Hvorledes dette skal ske eller hvordan dette kan gøres må den kommende
bestyrelse afgøre.

Stilartsdefinitioner
Der er igennem foråret og sommeren blevet arbejdet med de nye stilartsdefinitioner, der er smagt meget
øl og skrevet og rettet stilarter i lange baner. Det er endt ud i de stilarter som i alle har haft mulighed for at
læse igennem. Det er en totalt gennemrettet og revideret udgave, stilarter er kommet til og andre er
forsvundet. Det er livsnødvendigt at disse bliver vedtaget, da de gamle vi har trænger til at blive udskiftet.

Slutteligt vil jeg gerne takke for et godt og travlt år i foreningen, jeg ser frem til det næste år hvor nye
ansigter træder til og hjælper foreningen videre.

