Referat fra generalforsamling i Dansk Øldommer Forening, 6. februar 2016.
20 deltagere
1. Valg af dirigent.
Jacob Fink blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derved
beslutningsdygtig.
2. Valg af referent.
Søren Fynbo Hansen blev valgt.
3. Valg af 2 stemmetællere.
Preben Østerlid og Thomas Kent Madsen blev valgt.
4. Formandens beretning.
Formanden kom i sin beretning ind på følgende emner:
• 2 kurser afholdt, et i Århus og et i København. Kurset i Århus var fyldt, mens det i
København kun var 2/3 fyldt.
• 3 eksamener afholdt (den sidste i starten af 2016). På de 2 eksamener i 2015 var der
sammenlagt 34 der gik op, hvoraf 10 bestod. Til eksamen i 2016 var der 14 der gik op,
hvoraf 6 bestod. Bestyrelsen er åbne for at diskuterer eksamensformen, som har eksisteret i
sin nuværende form siden foreningens begyndelse.
• Før i tiden mødtes vi kun til generalforsamling og til ølfestivallen. Nu mødes vi også til
efteruddannelsesdagene. Til den første efteruddannelses dag var der 8 deltagere, nu ligger
vi stabilt på omkring 20. Det øgede deltager antal gør dog at vi er nød til at se på hvordan
vi får økonomien til at hænge bedre sammen. Det kunne fx være ved egenbetaling eller ved
at se på kontingentet (da formanden startede i foreningen var kontingentet 300,- nu er det
150,-)
• Dm er begyndt at give underskud, så derfor sættes prisen for deltagelse op til 100,-.
• Vi er i gang med at konverterer Ølstilarterne til Beersmith format.
• Konkurrence udvalget er gået fra 1 til 4 deltagere. Det er positivt at få nye ind både i
udvalg og bestyrelse.
• Vi er i gang med at lave nye diplomer og få trykt poloshits (eller hvad vi finder frem til) til
de nye dommere.
• Formanden annoncerede endnu engang at det er hans sidste år som formand, men at han
gerne fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.
• Til slut takkede formanden for hjælpen og deltagelsen i kurser, DM og
efteruddannelsesdagene.
Kommentarer til beretningen:
• Jacob Fink fortalte at der til DM 2013 var 21 deltagende dommere. På tidspunktet for
generalforsamlingen var der 37 ud af 56 dommere der havde givet positivt tilsagn om at
dømme i 2016. 13 havde endnu ikke svaret. Det betyder at det bliver lettere at være
dommer i 2016.
• Thomas Kent Madsen mente at det var ærgerligt at det kun var fynske dommere, der mødte
op for at dømme Sjællanske Mesterskaber.

•
•

Martin Sørensen oplyste at Sjællanske Mesterskaber i 2016 vil blive afholdt 5. november.
Jon Bennedsgaard spurgte ind til medlemstallet. Det blev oplyst til 137. De 90 kommer fra
kurser og de 47 er betalende medlemmer.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasseren kunne ikke deltage i generalforsamlingen, derfor fremlagde formanden regnskabet.
• I 2015 viste regnskabet et underskud på ca. 17.647 kr.
• Egenkapitalen er på 17.914 kr.
• Det store underskud skyldes primært at det er dyrere at afholder kurser ude i landet. De næste
gange bliver det på Midtfyns Bryghus, da det er meget billigere.
• Desuden er efteruddannelsesdagene en stor post og DM gav også underskud i 2015.
Kommentarer til regnskabet fra Kritisk Revisor:
• Der har i 2015 været et højt aktivitet niveau. Det er flot.
• Det er glædeligt at medlemstallet er øget betydeligt.
• Har gennemgået regnskabet, uden at finde fejl, og alle bilag er tilstede.
• Bestyrelsen har generelt handlet omkostningsbevidst, men anbefaler at se på
eksamensafvikling, så det ikke er nødvendigt at kører fra Århus til København for at
gennemfører eksamen.
• 2015 er endt med et større underskud, men det har været bestyrelsens mål at nedbringe
kassebeholdningen ved øget aktivitet. Dog bør kassebeholdningen ikke være lavere end den var
ved udgangen af 2015. Derfor er det glædeligt at budgettet for 2016 viser at man ønsker
balance mellem indtægter og udgifter.
• Anbefaler at generalforsamlingen godkender regnskabet.
Øvrige kommentarer til regnskabet:
• Thomas Kent Madsen: Hvor meget det giver det at afholde kurser ude i landet.
• Jacob Fink: Kurserne i Århus og Aalborg gav overskud, da de var fyldte, mens København
gav underskud. Generelt skal vi kun ud hvis vi kan fylde kurset op.
• Jens Chr. Gam: Det også er godt at have en kritisk masse rundt i landet, så man nemmere kan
danne smage/mentor grupper. Men folk rejser også til Midtfyns for at deltage i kurset. Hvis
man holder kurser ude i landet er det godt hvis det er lokalt forankret fx i et bryglaug.
• Martin Sørensen: Der var også mange fra København der deltog i kurset på Midtfyns i 2014,
så måske var det for tidligt at lave et kursus i København.
• Jacob Fink: Vi bør måske også se på hvor i landet vi har medlemmer/indtægter. København
står pt. ikke så stærkt, som det gjorde i før i tiden.
Regnskabet blev herefter godkendt.
6. Fremlæggelse af budget.
Formanden fremlagde budgettet for 2016. Det tilstræbes at balancere.
Budgettet blev herefter godkendt.

7. Indkomne forslag.
Der var indkommet 1 forslag til vedtægtsændring:
• Nuværende § 5 stk. 5:
Foreningen tegnes uafhængig af hinanden af formanden og kassereren.
Det vil sige at både kasseren og formand kan handle uden den andens
godkendelse i økonomiske og andre sager som fremmer foreningens virke
og formål.
ændres til flg. ordlyd:
Nye § 5 stk. 5
Foreningen tegnes i fællesskab af formanden og kassereren. Det vil
sige at kassereren og formanden samarbejder i økonomiske og andre
sager som fremmer foreningens virke og formål.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, under forudsætning af at bankforretninger ikke bliver
besværliggjort uforholdsmæssigt.
8. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,- om året.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
9. Valg af formand eller kasserer.
Kasserer Peter Andreasen havde valgt ikke at genopstille. Ole Munch valgte at stille op, og blev valgt
uden modkandidater.
Valg perioden for formand og kasserer er 2 år.
10. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
Formanden orienterede om bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen mødes ca. 1 gang om måneden på Skype
og møderne tager ca. 1 time.
Jacob Fink og Peter Fly havde valgt at genopstille og blev valgt.
Søren Fynbo Hansen valgte ikke at genopstille. Allan Carle valgte at stille op, og blev valgt.
Valg perioden for menige bestyrelsesmedlemmer er 1 år.
11. Valg af 2 suppleanter.
Søren Fynbo Hansen valgte at stille op, og blev valgt.
12. Valg af kritisk revisor.
Thomas Kent Madsen blev valgt.
13. Valg af kritisk revisor suppleant.

Mette Eis-Hansen blev valgt.
14. Evt.
Følgende blev debatteret under eventuelt:
• Hvor meget samarbejder vi med andre foreninger
o Vi har et godt samarbejde med dommerforeningerne i Norge og Sverige bla.
omkring Skandinavisk Mesterskab
o Jacon Fink har deltaget i årsmødet i den Norske Håndbrygger Forening, som den
norske dommer forening er en del af.
• Er der en konflikt i at dommere deltager i DM, og er der statistik for hvor mange der
deltager?
o Man kan ikke dømme øl i kategorier man selv deltager i.
o Det er ikke anderledes end i andre foreninger, hvor fx forældre er dommere i en
sport deres børn dyrker. Dog uden at dømme kampe hvor de deltager
o I Aalborg opfordre de til at man deltager i DM, og betaler nogen gange
deltagergebyret.
o I Odense Håndbrygger Laug er der en aftale om at man ikke medbringer øl, man
påtænker at have med til DM.
o Vi skal ikke risikerer at de gode bryggere ikke vil være dommere. I 2016 har 16
ud af de 37 meddelt at de regner med at deltage i DM, med samlet ca. 1/5-1/4 af
den samlede mængde øl.
o Hvis det på sigt bliver et problem, så må vi se på om vi kan indføre
begrænsninger.
• Vi skal bruge ølfestivallen til at gøre mere reklame for os selv, fx ved at uddele brochure
neden for scenen under DM afholdelsen.
• Vi bør se på eksamen formen, så den måske bliver mere elektronisk. Uddannelses udvalget
er åbent for forslag.
15. Gæt en ølstil.
Øllen blev serveret, og hovedparten af de foreslåede stilarter var Imperial IPA og Amerikansk barley
wine. Øllen var en Sierra Nevada Bigfoot 2015, altså en Amerikansk barley wine.

