Referat fra generalforsamling i Dansk Øldommer Forening, 23. marts 2013.
9 deltagere totalt, 5 i København, 3 i Aarhus og 1 i Sønderborg.
1. Valg af dirigent.
Jens Chr. Gam blev valgt.
2. Valg af referent.
Søren Fynbo Hansen blev valgt.
3. Valg af 2 stemmetællere.
Claus Barholm Hansen og Peter Andreasen blev valgt.
4. Formandens beretning.
Formanden kom i sin beretning ind på følgende emner, den fulde beretning er vedhæftet udsendte
mail:
 Foreningens udfordringer i forhold til de få antal medlemmer og de aktiviteter der skal
afholdes. Der er få folk til at gøre de ting der skal, foreningen har kørt på et vågeblus i for
mange år.
 Der skal skabes aktivitet i foreningen og værdi for medlemmerne. Det gøres ved at etablere
en efteruddannelses dag for øldommere. Den skal være etableret i 2013, og gerne med 2
dage i 2014, hvor den ene også bruges til generalforsamling.
 1 dags kurser for kommende dommere vil erstatte de gamle weekendkurser, da disse
kræver mange ressourcer af foreningen. Hertil skal der arrangeres mentorordninger til de
smagegrupper der dannes.
Kommentarer til beretningen:
 Der blev efterlyst kommentarer til den test øl, som blev dømt i forbindelse med DM i 2012.
Disse er sendt ud på mail til alle medlemmer. De viste en ret stor spredning både på
kommentar niveau og points.
 Medlemstal. Kasseren oplyste at der har været en større oprydning i gang, så medlemmer,
som ikke har betalt kontingent i flere år, er blevet meldt ud. Pt. Er der ca. 25 aktive
medlemmer, hvor af omkring halvdelen har betalt kontingent for 2013. Før oprydningen
var der ca. 50 mand på listen.
 DM: Der er tilmeldt omkring 200 øl og 15-17 dommere har sagt at de gerne ville dømme. I
år skal vi nok få dømt alle øllene, men det er ikke en holdbar løsning på sigt at vi ikke er
flere aktive dommere.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasseren gennemgik regnskabet. Der har i regnskabsåret været indtægter for kr. 30.150,- og udgifter
for kr. 24.730,88, hvilket giver et overskud på kr. 5.419,12.
Kommentarer til regnskabet fra Kritisk Revisor:
 Det ser godt ud.







Der har været en del problemer med skift af bankkontoen. Den gamle eksisterer stadigt,
men den gamle kasserer har overført de midler, der var indestående til en midlertidig konto,
som kasserer havde. Foreningen har fået en rigtig foreningskonto, som vi tager i brug
snarrest.
Det regnskab, som den kritiske revisor har haft til rådighed i denne omgang gik fra
september 2012 (hvor vi havde den ekstra ordinære generalforsamling) til december 2012.
Foreningens aktiver, som fx. projektor og lærred, bør stå i regnskabet. Bestyrelsen er ved at
udarbejde en liste over alle foreningens aktiver.
Anbefaler at generalforsamlingen godkender regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt.
6. Fremlæggelse af budget.
Bestyrelsen har ikke udarbejdet et budget for 2013. Dette vil blive eftersendt. Der kommer ekstra
udgifter til endags kurser og til efteruddannelse af dommere.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at udarbejde et budget.
7. Indkomne forslag.
Der var indkommet 1 forslag fra stilarts udvalget:
 Stilarts udvalget indstiller til generalforsamlingen af følgende øl udgår som
stilartseksempler:
o Ørbæk Dark Horse fra 2F Schwarzbier – Produceres ikke mere.
o Raasted Cascade IPA fra 6B Amerikansk IPA – Produceres ikke mere.
o Ørbæk Fynsk Forår fra 13E Andre Tilsætninger – Ændret opskrift, så den ikke
længere passer ind i stilarten.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,- om året.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
9. Valg af formand eller kasserer.
Jens Chr. Gam havde valgt at genopstille og blev valgt uden modkandidater.
Valg perioden for formand og kasserer er 2 år.
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
Jacob Fink og Søren Fynbo Hansen havde valgt at genopstille og blev valgt.
Valg perioden for menige bestyrelsesmedlemmer er 1 år.
Der var en plads i bestyrelsen, som ikke blev besat. Bestyrelsen mente godt at de kunne varetage de
opgaver, der lå på denne post pt., men at man på sigt godt kunne bruge et medlem mere.

Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen var selvsupplerende.
11. Valg af 2 suppleanter.
Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen var selvsupplerende.
12. Valg af kritisk revisor.
Hans Peter Jepsen blev genvalgt uden modkandidater.
13. Valg af kritisk revisor suppleant.
Leif Kjøller blev valgt.
14. Evt.
Følgende blev debateret under eventuelt:
 Hvis medlemmerne mener de får for lidt for deres kontingent, kunne man jo opfordre dem
til at deltage i generalforsamlingen, smagningerne osv. Det bliver spændende at se hvor
meget opbakning der er til en efteruddannelses dag.
 Måske skulle Danske Øldommere være en del af Danske Øl-Entusiaster.
o Hans Peter Jepsen oplyste at der måske kommer en håndbrygger sektion i DØE,
og at Danske Øldommere så måske kunne blive tilknyttet til denne.
o Fordelen kunne være at vi kunne have et større samarbejde med de lokale DØE
afdelinger.
o Der var en del diskussion om hvilken indvirkning, det ville have på foreningens
medlemstal.
o Det vil være lettere at skabe opmærksomhed på øldommer gerningen.
o Administrativt kunne det være en fordel at ligge under DØE, for at frigive
resourcer til arrangementer for dommerne.
o Bestyrelsen tager fordele og ulemper op med Hans Peter senere på året.
 Det er svært at gå fra at være den glade ølentusiast til at være øldommer. Der er mange,
som deltager på vores kursus, men som aldrig går op til en eksamen. Det kan være vi skal
finde nye måder at rekruterer medlemmer på.
15. Gæt en ølstil.
I Aarhus blev følgende øl vurderet:
 Ayinger Celebrator (stilartsøl i dobbelbock)
 Ayinger Ur-weisse (For at checke om den skal med i tysk hvede)
 St. Feuillien / Green Flash Black Saison (måske en kommende stilart)
I København blev følgende øl serveret:
 Belhaven Twisted Thistle IPA
 Samuel Adams Boston Lager
 Fullers London Pride Pale Ale
 Thisted Limfjordsporter
Heraf blev de 2 ”nemme” identificeret. Derud over blev der blindsmagt et sæt af Brewpups egne øl.

Formandsberetning for Danske Øldommere 2012
Året 2012 har budt på mange udfordringer. Vi afholdte en ekstraordinær generalforsamling, for at få
styr på kasser stillingen og få ordnet nogle fejl og mangler i vores vedtægter. Foreningen ledes af få
personer og det er nok realiteten i så lille en forening. De få knokler i en stund indtil de bliver trætte af
det og melder sig ud af kernegruppen, og det er helt forståeligt. I 2012 afholdte vi endnu en gang DM i
håndbryg, som forløb forholdsvis problemfrit takket være en kæmpe indsat fra Jacob Fink.
Efter den ekstraordinære generalforsamling, fik den nye bestyrelse med den nye kassér i spidsen styr
på kontingent indkrævninger og passive medlemmer. Dette har resulteret i at foreningen er blevet
noget mindre. Flere DM aktive dommere har desværre også stoppet i foreningen. De fleste siger at de
ikke får noget for deres kontingent. Dette på sin vis rigtigt, og det er noget vi skal gøre noget ved.
Målet for det kommende år vil være at få stablet en ny form øldommerkursus på banen. Der er lagt op
til at der udvikles et dagskursus som kan afholdes for bryglaug eller grupper af interesseret. Dette
kursus arrangeres både på et fast sted og som roadshow, hvor vi tager ud i landet til grupper/Laug. Jeg
vil gerne høre alle medlemmernes forslag til hvad de mener, er den bedste måde at lave kurser? Tiden
hvor vi kan stable store weekendkurser er nok løbet fra os. Jeg mener at vi som mål skal have afholdt
kurser for mindst 20 personer i det kommende år.
Et andet mål for foreningen er ensartede bedømmelser og dette opnås igennem flere bedømmelser og
test af øldommerne. Træningen for øldommerne kan komme fra lokale smagegrupper som tage i mod
håndbrygget øl igennem hele året og giver tilbagemeldinger. Dette skal dog vejes op i mod at der så
måske kan komme færre øl til DM. Der er nedsat en gruppe som skal give grundige bedømmelser af
øl, som kan bruges af både eksisterende øldommere og aspiranter. Målet for det kommende år er at der
bedømmes mindst 25 på denne måde. Disse bedømmelser vil ligge frit tilgængeligt på vores
hjemmeside og vil blive sendt ud i en form for nyhedsbrev.
Undertegnet deltog som øldommer i Nordic Beer Challenge, sammen med Anders Kissmeyer, Torben
Steenberg, Hans Peter Jepsen og Carsten Bertelsen i bedømmelsen af Nordiske øl typer. Det var en
udmærket konkurrence med 3 øltyper Sommerøl, historisk godtøl og nordisk undergæret porter.
Der bliver lavet en ny stilartsplakat af Peter Fly, denne har foreningen valgt at indkøbe således der er
en plakat til hver øldommer.
Jeg ser store muligheder i foreningen, der ligger dog også meget arbejde i at få flere medlemmer og
give de eksistrende medlemmer noget værdi for deres kontingent.

Jeg vil gerne sige tak for godt år, jeg håber at jeg får lov til at være formand foreningen i de næste to
år.
Tak
Jens Christian Gam

Regnskab Danske Øldommere sep 2011 til dec 2012
Indtægter
Kontigenter
Indtægter øldommerkursus
Indtægter DM
Indtægter anden konkurance
Tilskud/sponsorrater
Diverse
SUM indtægter

kr. 3.450,00
kr. 14.300,00
kr. 12.400,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 30.150,00

Udgifter
Udgifter øldommerkursus
Udgifter DM
Udgifter anden konkurance
Kontorhold
IT
Generalforsamling
Møder
SUM udgifter

kr. 17.535,43
kr. 7.105,45
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 90,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 24.730,88

Aktiver
Kasse
Bank
SUM aktiver

kr. 100,00
kr. 38.770,63
kr. 38.870,63

Passiver
Egenkapital

kr. 33.451,51

Overskud/underskud
SUM passiver

kr. 5.419,12
kr. 38.870,63

Budget 2013
Indtægter
Kontigenter
Indtægter øldommerkursus
Indtægter DM
Indtægter anden konkurance
Tilskud/sponsorrater
Diverse
SUM indtægter

kr. 4.050,00
kr. 12.000,00
kr. 12.400,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 28.450,00

Udgifter
Udgifter øldommerkursus
Udgift kursus/efteruddanelse
Udgifter DM
Udgifter anden konkurance
Kontorhold
IT
Generalforsamling
Møder
SUM udgifter

kr. 10.000,00
kr. 7.500,00
kr. 10.000,00
kr. 5.000,00
kr. 1.500,00
kr. 5.000,00
kr. 1.000,00
kr. 1.500,00
kr. 41.500,00

forventet resulltat 2013

kr. -13.050,00

