Referat fra generalforsamling i Dansk Øldommer Forening, 15. marts 2014, afholdt på Midtfyens
Bryghus.

9 deltagere i generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Jacob Fink blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.
2. Valg af referent.
Søren Fynbo Hansen blev valgt.
3. Valg af 2 stemmetællere.
Peter Fly og Peter Andreasen blev valgt.
4. Formandens beretning.
Formanden var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Derfor blev årsberetningen læst op af
dirigenten.
Beretning kom ind på følgende emner, den fulde beretning er vedhæftet udsendte mail:
• Efteruddannelsesdag afholdt i efteråret 2013, blandt andet med indlæg fra Carl Th. Pedersen,
Lektor emeritus, dr.phil., Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, omkring aroma. Der er planlagt 2
efteruddannelsesdage om året. 1 om foråret, som indeholder generalforsamlingen og en om
efteråret, hvor der er et mere ”nørdet” emne.
• Øldommerkurset er konverteret til et dags kursus, med stor success. Siden sidste
generalforsamling har over 60 personer været på kursus.
• Der er oprettet en facebook gruppe til brug for foreningens medlemmer, for at lette
kommunikationen.
Dirigenten supplerede beretningen med følgende:
• Status på DM: Der er ca. samme antal øl tilmeldte, og ca. samme antal dommere som sidst. Der ud
over er der nye dommere, som skal med som føl i grupperne.
• Der har været udsendt en survey, omkring DM til dommerne. Der var stor spredning i antallet af
øl, den enkelte domme ønskede at dømme. Men dette bliver taget i betragning ved dannelsen af
dommergrupperne.
Preben Østerlid spurgte om det var taget hensyn til at nogle af svarene kom fra nye dommere, som
ikke havde prøvet at dømme øl. Jacob Fink oplyste at det var taget med i analysen af resultatet.
Søren Odgaard opfordrede til at surveyen blev gentaget, hvilket blev bekræftet af Jacob Fink.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasseren gennemgik regnskabet. Der har i regnskabsåret været indtægter for kr. 36.138,44 og
udgifter for kr. 33.074,32, hvilket giver et overskud på kr. 3.064,12.
Kommentarer til regnskabet fra Kritisk Revisor (som desværre ikke var tilstede):
• Har generelt ikke de store kommentarer.
• Medlemstallet bør fremgå af regnskabet, så det ikke ser ud som om at medlemstallet falder (pga. at
DM betaler kontingentet for dommere, som aktivt dømmer i DM).
• Omkring bilag er billede dokumentation er godtaget, men originale bilag bør samles, fx i
forbindelse med generalforsamlingen.
Kasseren oplyste at bestyrelsen vil finde ud af hvordan reglerne omkring bilag er, og vil tilrette
praksis efter det.
Jacob Fink oplyste at bestyrelsen mener at vores egenkapital er for stor, så derfor har bestyrelsen
besluttet at bruge lidt af dem, på aktiviteter, som kommer dommerne tilgode.
Jacob Fink foreslog at dele kontingent posten op, så det fremgik at det var DM, som betalte
kontingentet for de aktivt dømmende dommere.
Regnskabet blev herefter godkendt.
6. Fremlæggelse af budget.
Kasseren gennemgik budgettet, som blev taget til efterretning.
7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,- om året. For dommere, der aktivt dømmer DM,
refunderer DM kontingentet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
9. Valg af formand eller kasserer.
Peter Andreasen 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. Herudover blev Peter
Fly valgt.
Valg perioden for menige bestyrelsesmedlemmer er 1 år.

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.
Jens Trap blev valgt.
14. Evt.
Følgende blev debateret under eventuelt:
• Peter Fly foreslog at der blev afholde et dommer kursus i Ålborg. Bestyrelsen arbejder videre med
det.
• Søren Odgaard foreslog at man kunne automatiserer DM tilmeldingen mere. Man kunne eventuelt
snakke med Morten Smidt.
• Jacob Fink foreslog at der blev oprettet en dommer profil database, så man kunne registrerer hvor
mange bedømmelser de enkelte dommere havde deltaget i. Preben Østerlid kommenterede med at
der skulle være en kontolfunktion indbygget.

15. Gæt en ølstil.
• Köning Ludwig Dunkel (Münchner Dunkel)
• Köstritzer Schwarzbier (Schwarzbier)
• Delirium Tremens (Uden for kategori, men Lys Stærk Belgisk med krydderier)
Efter generalforsamlingen var der stilarts kalibrering i diverse stilarter.

