Generalforsamling og uddannelsesdag
”Back to basic” d. 10. marts 2018 kl. 10.00 – ca. 20.00
Lokaler:
Midtfyns Bryghus, Industrivej 11-13, 5792 Årslev
I Danske Øldommere afholdes der gerne to temadage + eksamensforberedelsesdag + eksamen hvert år. Vi skal
nu afholde årets første tema dag i forlængelse af generalforsamlingen. Årets tema er ”back to basic” og det
skal forstås i alle henseender. Vi skal smage noget så let som pilsner hvilket faktisk er noget af en udfordring,
idet vi jo ikke her leger med restsødme, brændte noter, karamelisering eller høj alkoholprocent. Vi håber på at
komme rundt i alle afkrogene af de 4 typer pilsner (1a  1d). Vi skal drøfte etiske forhold i vores forening. Vi
skal høre hvad der rører på sig i vores små græsrodsbevægelser, dvs. de forskellige udvalg i vores forening.
Hvert udvalg får lov til at holde et oplæg på dagen.
Vi vil også afholde en seance om eksamensform, hvor der vil være rigelig tid til diskussion samt også vil blive
afholdt et prøve på en ny type eksamensform. Forinden vil I få tilsendt en databank med spørgsmål og har
mulighed for at komme med inputs. Det sker med programmet Socrative, så vil du have max. ud af det hele så
tag elektronisk device med og installer App´en Socrative Student.
Som altid vil der blive rig mulighed for diskussioner, men i år kommer den første øl på bordet tidligt, så vi ikke
sidder og vansmægter.
Dagens program ser således ud (vi forbeholder os retten til små ændringer undervejs):
1000-1030 Walk around
1030-1045 Første øl på programmet
1045-1200 Generalforsamling
1200-1215 Lille pause
1215-1330 Generalforsamling
1330-1400 Middagsmad
1400-1500 Ølsmagning + foredrag om pilsner
1500-1630 Ny eksamensform inkl. kaffepause
1630-1800 Ølsmagning – fortsat
1800-1930 MAD (husk du skal tilmelde dig denne del og betale, se mailen eller øldommer.dk)
Alt er inkluderet udover fællesspisningen og transportudgifter.
Fællesspisningen koster 200 kr og skal indbetales på foreningens konto:
Reg.nr.: 9044 - Kontonr.: 0001357980
Det anbefales ikke at køre bil efter kurset, da der bliver serveret en del smagsprøver i løbet af dagen.
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