Referat fra generalforsamling i foreningen »Dansk Øldommere« lørdag den 10. marts 2018.

20 medlemmer deltog, alle fra bestyrelsen var til stede.
1. Valg af dirigent.
Jens Christian Gam-Hadberg blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
derved beslutningsdygtig.
2. Valg af referent.
Allan Carlé blev valgt.
3. Valg af 2 stemmetællere.
Allan Bern Nielsen og Søren Odgaard Christensen.
4. Formandens beretning.
Dette var formanden Peter Fly første beretning. Han takkede for at have overtaget en forening, hvor der er
styr på sagerne. Beretningen indbefattede:








Årets ølnyhed blev nævnt.
Månedens brygger på Brewers Inc. blev nævnt.
Fly fortalte om Beer Smith med nyopdaterede stilarter.
Lige nu (6/3-2018) er vi lige over 100 betalende medlemmer hvoraf de 31 er medlemmer via efterårets
kursus. Historikken viser desværre at en stor del med tiden melder sig ud.
Uddannelses- og kursusudvalget nævntes. Flere interessenter har meldt sig på banen (Thomas Hansen,
Peter Lorentzen til at hjælpe den nuværende stab)
Eksamensformen blev nævnt (eksamensudvalget består af Mette Eis-Hansen og Allan Carlé).
Fly nævnte at de forskellige udvalg i år selv beskriver hvad de går og laver senere under
generalforsamlingen.

Herefter blev beretningen godkendt og taget til efterretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017.
Kassereren, Ole Munch, fremlagde regnskabet. 2017 viste indtægter på 71.438,80 kr. (sidste år: 62.584,53 kr.)
og udgifter på 44.003,84 kr. (sidste år: 52.103,75 kr.) dermed et overskud på 27.434,97 kr. (sidste år: 10.570,78
kr.) hvilket giver en egenkapital på 55.919,57 kr. (sidste år: 28.484,54 kr., forrige år: 17.647 kr.).
Den forventede balance frem til i år var +15.000 kr. (blev således ca. +28.000 kr.).
Kommentarer til regnskabet fra kritisk revisor Thomas Kent Madsen: Han finder regnskabet fyldestgørende og
uden fejl. Formuen er voksende. TKM foreslår at bruge penge til at berige vores viden frem for at blive rigere.
Anbefaler at generalforsamlingen godkender regnskabet.
Kommentarer fra øvrige deltagere: Det blev diskuteret om nogle af udgifterne måske skulle nedsættes.
Bestyrelsen vil holde øje med om det er muligt at regulere disse, fx i form af gratis spisning til møderne eller
betaling til eksterne foredragsholdere. Der savnes en oversigt over passiver. Ole Munch forklarer at vi har valgt
at videreføre tidligere års måder at sætte regnskabet op. Man ønsker et mål for hvilken formue vi stiler imod.
Det er den generelle oplevelse at foreninger i hvert fald skal have aktiver svarende til mindst 1 år omsætning, i
dette tilfælde aktiver på minimum ca. 70.000 kr.
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Vi er 72 betalende medlemmer.
Regnskabet blev herefter godkendt.
6. Fremlæggelse af budget for 2018.
Kassereren, Ole Munch, fremlagde budgettet for 2018. Det tilstræbes at balancere. Udgifter forventes
forhøjet med mere transportudgifter og afholdelse af udviklingsmøder). Samlet forventes positiv balance på
ca. 14.000.
Budgettet blev herefter godkendt.
7. Indkomne forslag.


FORSLAG A:
Fra bestyrelsen: ændringer af stilartsdefinitioner, indledning og eksempler jf. vedtægterne §8e.
Kommentar fra bestyrelsen: vil gerne operationalisere muligheden for at ændre dele af disse definitioner,
og gøre det mere tidssvarende.
Kommentarer fra medlemmerne: man skal passe på men at man ikke giver udvidede beføjelser, så det
hele ændres i for omfattende art. Fuld forståelse for at det er tidskrævende og forsinkende hvis alt skal
igennem en GF.
Afstemning af det oprindelige ændringsforslag: 8 for, 9 imod, 3 stemte ikke.
Ændringsforslag: man kan kun ændre på ølnavne hvis der er tale om den samme øl og fjerne udgåede øl.
19 for, 1 valgte ikke at stemme.
Ændringen af ændringsforslaget vedtaget.



FORSLAG B (diskussionsoplæg)
Fra bestyrelsen: vi skal overholde lovgivning for personfølsomme data (jf. Persondataforordningen per
1/5-2018. Hvordan skal en dommer opføre sig over for andre og ikke mindst via sociale medier.
Fra medlemmerne (uafhængighed): måske sige nej tak til alle sponsorater set i lyset af at vi faktisk har en
voksende formue. Måske sige nej til bryggerier, håndbryggerforretninger eller lignende, måske sige nej til
sponsorater (+modydelser) men ja til gaver (-modydelser), måske sig ja til indtægter der ikke kommer os
selv til gode (gaver til DM kommer vinderne og ikke os i hænde), fint at acceptere hvis et bryggeri eller
lignende giver en middag til et møde, farligt at sige nej og være helt på den rene sti da udgifterne i så fald
ville blive så store at det ikke vil være sjovt længere at være øldommer, fint at acceptere at et gærfirma
kommer gratis for at holde foredrag og deler gratis vareprøver ud til deltagerne, fint at acceptere forhold
så længe man ikke lover at gøre noget til gengæld. Stor uenighed om at en kommerciel brygger ikke må
være øldommer.
Fra medlemmerne (faglighed): mange synes formuleringerne i faglighed er rimelige men at et krav (´skal´
kan evt. udskiftes med ´bør´) kan være svært idet det vil kræve registrering og muligheden for
sanktionering deriblandt evt. eksklusion, usikkerhed om sammensætningen DM-holdene (her kan
bestyrelsen berette at de bliver sammensat således at en gruppe består af minimum en med stor
erfaring), stor forvirring om øldommer vs. eksamineret øldommer vs. medlem af Danske Øldommere.
Fra medlemmerne (ansvar): mange spredte kommentarer, mange synes ikke man bør nævne om man har
øl med til DM endsige smage den blandt andre som kan forventes at være øldommere til et kommende
DM.
14 imod, 6 ikke stemt (ikke gennemarbejdet nok)
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FORSLAG C:
Fra forslagsstilleren: fritage de aktivt DM-dømmende dommere fra at betale kontingent. Det vil kunne
komme til at betyde nedgang i indtægterne på 5.750 kr. årligt (45 medlemmer x 150 kr).
Fra medlemmerne: øldommere får armbånd til DØE-festivallen og 2 møder om året hvilket medlemmerne
synes er meget billigt.
Konklusion: forslagsstilleren trækker forslaget.

8. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,- om året.
18 stemmer for, 1 valgte ikke at stemme.
9. Valg af formand (ulige år).
Formanden ikke på valg.
10. Valg af kasserer (lige år).
Ole Munch genopstiller, ikke øvrige kandidater, valgt.
11. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
Allan Carle valgte at genopstille, og blev valgt uden modkandidater.
Michael Svarrer valgte at opstille, og blev valgt uden modkandidater.
Mette Eis-Hansen valgte at opstille, og blev valgt uden modkandidater.
Valgperioden for menige bestyrelsesmedlemmer er 1 år.
12. Valg af 2 suppleanter.
Allan Lang Kristoffersen valgte at opstille, og blev valgt uden modkandidater.
Thomas Kent Madsen valgte at opstille, og blev valgt uden modkandidater.
13. Valg af kritisk revisor.
Thomas Kent Madsen genopstillede, og blev valgt. Det blev pointeret, at han kan fortsætte som revisor så
længe han ikke som suppleant senere indgår i bestyrelsen.
14. Valg af kritisk revisor suppleant.
Jacob Fink stillede op som kritisk revisor-suppleant, og blev valgt.
15. Evt.
Følgende blev debatteret under eventuelt:


Nordisk Mesterskab: efter en henvendelse fra vores naboer (Sverige og især Norge) synes man at
Skandinavisk Mesterskab afholdes på forkerte præmisser. De synes det er forkert som det er nu, og efter
korrespondance er der flere ideer. Bestyrelsen har fået carte blanche til at arbejde mod en god fællesløsning



Internationale konkurrencer



Der var et generelt forslag om at registrere lokale smagegrupper.
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16. Gæt en ølstil.
Fur Dobbelt Bock givet kulør hvorfor de fleste gættede i retning af mørk tjekkisk øl.
Referent: Allan Carlé
Korrektur og småændringer: Peter Fly – efterfølgende godkendt af referenten.
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