REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i
DANSKE ØLDOMMERE
Afholdt på Midtfyns Bryghus, Årslev lørdag d. 7/3 2015
Referent: Jacob Fink – jacob.fink@oeldommer.dk
Punkt 1)
Gæt en ølstil
Punkt 2)
Valg af dirigent
Punkt 3)
Valg af to
stemmetællere
Punkt 4)
Formandens beretning

Punkt 5)
Fremlæggelse af det
reviderede regnskab

Formanden blind-serverede en mørk, syrlig øl, som overvejende blev korrekt
vurderet til at være 12C, Flamsk Rød (eksemplaret var en Duchesse de
Bourgogne)
Formanden, Jens Christian Gam-Hadberg, er dirigent
Uffe og Leif er stemmetællere

Formanden berettede om Foreningens virke i foreningsåret, herunder særligt:
 Meget stor kursusaktivitet med ca. 100+ kursister der har gennemført
introduktionskursus. 23 kursister har efterfølgende bestået enten den
teoretiske eller skriftlige prøve, heraf 10 kursister begge dele
 Efteruddannelsesdagene fortsætter fremover, hvor nogle af de ønsker der
tidligere er fremkommet bliver sat som dagens tema.
 Vellykket DM i Håndbryg, som med stadig stigende bestand af dommere
bliver stadig mere realistisk for foreningen at gennemføre
 Øldommersamarbejde med DØE, hvor foreningens medlemmer får
mulighed for at rejse ud og dømme øl i f.eks. italien eller Irland. Dette er
en af de ting der bliver arbejdet på.
Regnskabet blev fremlagt af Bestyrelsesmedlem Peter Fly, i kasserer Peter
Andreasens fravær.
Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab ved applaus, med
følgende bemærkninger:
 Kasseren anmodes, som opfordret af revisoren, om at lave regnskabet
aktivitetsbaseret fremadrettet, således de enkelte hovedaktiviteter
grupperes (DM, enkelte kurser)
 Kasseren anmodes om at sikre, at regnskabet fremadrettet inkluderer
overblik over betalende medlemmer, herunder antallet af frikontingenter til DM-dommere samt antal betalende via kursus betalende
medlemmer
 Kasseren anmodes om at sikre at regnskab og bogføring indeholder
separation af kørsels-refusioner og øvrige refusioner. For fremtiden
anvendes altid statens lave takst for kilometergodtgørelse (mod høje
takst hidtil)
 Generalforsamlingen støtter ordning med at DM-frikontingent gælder for
næstfølgende medlemsår, modsat aktuelle som praktiseret i 2014.
 Bestyrelsen pålægges at arbejde for at kassebeholdningen vedligeholdes
på et af bestyrelsen løbende fastlagt fornuftigt niveau der sikrer
foreningen effektivt imod likviditetsproblemer, dels sikrer der ikke sker
akkumulering af flere midler end som står i fornuftigt forhold til

Punkt 6)
Fremlæggelse af
budget
Punkt 7)
Indkomne forslag

foreningens aktivitetsniveau.
Budgettet blev fremlagt af Bestyrelsesmedlem Peter Fly, i kasserer Peter
Andreasens fravær.
Forslag #1 vedr. revision af stilartsbeskrivelserne blev vedtaget med
stemmerne 17 mod 2, dog under forudsætning af at ændringer vedr. ”smag” i
kategori 9D ikke gennemføres.
Forslag #2 vedr. tilføjelse af stilarten ”Black IPA” vedtages enstemmigt

Punkt 8)
Vedtagelse af
kontingent

Punkt 9)
Valg af formand

Begge forslag blev livligt debatteret og følgende konkluderet:
 Stilartsudvalget opfordres til altid at motivere og begrunde hver enkelt
foreslået ændring skriftligt, da generalforsamlingen ellers har svært ved at
gennemskue behovet. Stilartsudvalget opfordres, trods vedtagelsen, til
næste år også at motivere de gennemførte ændringer i formuleringer
vedr. skum, som giver anledning til en del spørgsmål.
 Stilartsudvalget opfordres til at bibeholde gode og egnede
stilartseksempler, selvom disse måtte være vanskelige at skaffe. Et stort
antal stilartseksempler betragtes ikke som problematisk.
 Stilartsudvalget opfordres til at være opmærksomt på, ikke at fjerne tekst
som gør dommerens opgave lettere, ej heller selvom teksten kan virke
overflødig eller som en gentagelse
 Stilartsudvalget opfordres til at overveje en ”catch-all” kategori til IPA’er,
med udgangspunkt i kategoriens popularitet (fx er Rye IPA, Belgisk IPA i
dag henvist til kategori 13)
 Stilartsudvalget opfordres til at diskutere en opsplitning af Black IPA i
under-styrker, tilsvarende den eksisterende opdeling af IPA og Imperial
IPA
Kontingent fastholdes uændret ved 150kr
Dømmende DM-dommere får deres kontingent betalt af DM-budgettet – i
praksis ved at de ikke opkræves kontingent i kontingentåret efter DMdømningen. Undtagelsen er kontingentåret 2015, hvor alle medlemmer
(ekskl. betalende kursister i 2014) betaler kontingent (da dømmende DMdommere i 2014 blev friholdt i 2014)
Eneste opstillede, Formand Jens Christian Gam, genvælges ved applaus

Formanden varsler, at foreningsåret 2015-2016 formodentlig er hans sidste,
og opfordrer medlemmerne til at overveje at søge valg til bestyrelsen i 2016.
Punkt 10)
Ingen opstillede, udover den siddende bestyrelse, der genvælges ved applaus.
Valg af menige
Bestyrelsen består fortsat af: Jens Christian Gam (fmd), Peter Andreasen
bestyrelsesmedlemmer (kasserer), Søren Fynbo Hansen, Peter Fly og Jacob Fink.
Bestyrelsen konstituerer, udover formandsposten, sig selv.
Punkt 11)
Valg af suppleanter

Ingen opstillede som suppleanter til Bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer
medlemmer med interesse i Bestyrelsesarbejdet til at melde sig i løbet af
foreningsåret.

Punkt 12)
Valg af en kritisk
revisor
Punkt 12)
Valg af en kritisk
revisorsuppleant
Punkt 13)
Evt.

Revisor Hans Peter Jepsen genvælges ved applaus

Medlem Mette Eis-Hansen vælges ved applaus




Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at overveje festligholdelse
af foreningens 10-års jubilæum i 2016
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at overveje muligheder for
større transparens i medlemmernes adressedata og dommererfaring
Konkurrenceudvalget opfordres til at genoverveje varslet ændring ift. at
opråbe DM-konkurrencevindere på scenen til ølfestivallen, og i stedet
overveje hvordan man bedst skaber en god oplevelse for vinderne

