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29 medlemmer deltog, bestyrelsen undtagen Mette Eis-Hansen var til stede. 
 
1. Valg af dirigent. 
Søren Fynbo (SF) blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derved 
beslutningsdygtig. SF bekræfter at alle udmeldinger har været rettidige. 
 
2. Valg af referent. 
Allan Carlé blev valgt.  
 
3. Valg af 2 stemmetællere. 
Allan Glad og Jan Schmidt.  
 
4.1. Formandens beretning. 
Dette var formanden Peter Fly´s sidste beretning. Beretningen indbefattede: 

• Tilfredshed med medlemstal og de opgaver mange har løftet. 
• Som noget nyt er der meget favorable præmier til DM, hvor der i øvrigt er rekordantal stort tilmeldte øl 

(indtil nu 277 tilmeldte, ikke alle har betalt endnu). Indtægten forventes derfor at være 25-27.000 (100,-
/stk). 

• Vi har haft det største øldommer kursus (50 mod vanligt max. 40 deltagere). 
• Årets Ølnyhed er introduceret (Mette Eis Hansen som primus motor). 
• Kvartalets øl via Brewers Inc. har haft deltagelse af øldommere. 
• Seneste år har medført gennemgribende opdatering af stilarter inkl. introduktion af NEIPA som ny stilart. 
• Etiske retningslinier har været drøftet (+forslag). 
• Nyt elektronisk medlemssystem er introduceret. 
• Ny eksamensform på vej – stort bidrag fra medlemmerne (tovholdere Mette Eis Hansen og Allen Carlé). 
• Lige nu (23/3-2018) er vi lige over 100 betalende medlemmer (ca. 65) hvoraf de ca. 30 er medlemmer via 

efterårets kursus.  
 
Herefter blev beretningen godkendt og taget til efterretning. 
 
4.2. Udvalgsberetninger 
 
4.2.1: Michael Svarrer (formand for stilartsudvalg): 
Efterhånden tilfredsstillende antal medlemmer. Mange stilartseksempler er gennemgået i årets løb. Der er lagt 
planer også for efteråret. Ca. ½ af GF´s deltagere har deltaget i smagegruppe i årets løb. 
 
4.2.2. Michael Svarrer (formand for IT-udvalg): 
Nyt medlemssystem er introduceret. Vi arbejder på at tilgang via mobiltelefon også kommer til at fungere fint 
fremover. 
 
4.2.3. Peter Fly (formand for konkurrence-udvalg): 
Informationer om DM. Alt kører ganske smidigt. Vi husker på at kontakte de nyuddannede dommere, således 
at de kan komme med som føl. 
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4.2.4. Allan (formand/repræsentant for eksamens/uddannelsesudvalg): 
Stort ønske om fortsat bred opbakning til hjælp til vores øldommerkurser hvor der ud over foredragsholdere 
(sidste år Jens Chr. Gam + Carsten Holløse) også er brug for ca. 8 ekstra hjælpere. 
 
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018. 
Kassereren, Ole Munch, fremlagde regnskabet for2018 som viste indtægter på 85.301,00 kr. (2017: 71.438,80 
kr., 2016: 62.584,53 kr.) og udgifter på 68.640,91 kr (2017: 44.003,84 kr., 2016: 52.103,75 kr.) dermed et 
overskud på 16.660,09 (2017: 27.434,97 kr., 2016: 10.570,78 kr.) hvilket giver en egenkapital på 72. 579,66 
(2017: 55.919,57 kr., 2016: 28.484,54 kr., 2015: 17.647 kr.). 
 
Hovedparten af indtægterne fås ved kurserne, som har været meget populære. 
 
Kommentarer til regnskabet fra kritisk revisor Thomas Kent Madsen (der gerne stiller op igen):  Han finder 
regnskabet fyldestgørende og uden fejl. Formuen er voksende. Vi arbejder fortsat på at bruge penge i 
smagegrupperne (fx via stilartsudvalgsmøder).  
 
Forslag om at indkøbe flere kuglepenne eller dele flere T-shirts ud. 
 
Vi er 73 betalende medlemmer. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
6. Fremlæggelse af budget for 2019 
Kassereren, Ole Munch, fremlagde budgettet for 2018. Det tilstræbes at balancere indtægter og udgifter.   
Samlet forventes positiv balance på ca. 250 kr. 
 
Budgettet blev herefter godkendt.  
 
7. Indkomne forslag 
 
7.1 indkomne forslag. Fra stilartsudvalget: 
• 7.1.1 forslag 1: 

o ”CO2 indhold i bar ” ændres til ” CO2 indhold i volumen” 
o En del diskussioner om overlappet i tre kategorier (lav vs. medium vs. kraftig) 
o Forslaget udsættes (dermed forkastes) grundet megen diskussioner, dog 

enighed om at det er en god ide at nærmere definere det. 
• 7.1.2. Forslag 2: 

o Ændringer ændres i henhold til BJCP, Royal Classic (ikke økologisk, forsøges 
smagt for at se om den også kan inkluderes). 

o Forslag vedtaget. 
• 7.1.3. Forslag 3: 

o Forslag vedtaget. 
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• 7.1.4. Forslag 4a+4b+4c+4d: 
o ”60-” ændres til ”>60” eller ”≥60” 
o 4d ”amerikanske og mere moderne” ændres til ”amerikanske og/eller mere 

moderne”. 
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.5. Forslag 5: 
o Forslag vedtaget. 

• 7.1.6. Forslag 6: 
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.7. Forslag 7: 
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.8. Forslag 8: 
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.9. Forslag 9: 
o Forslag vedtaget. 

• 7.1.10. Forslag 10: 
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.11. Forslag 11: 
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.12. Forslag 12: 
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.13. Forslag 13: 
o Forslag vedtaget. 

• 7.1.14. Forslag 14: 
o Forslag vedtaget. 

• 7.1.15. Forslag 15: 
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.16. Forslag 16: 
o Dette er udgået. 

• 7.1.17. Forslag 17a+17b: 
o Kommentarer til enkelte ekstra kommaer via Susanne Yun Kragh  
o Forslag vedtaget.  

• 7.1.18. Forslag 18: 
o ”NEIPA” ændres til ”New England IPA” i overskriften. 
o ”fra nyere amerikanske/oversøiske humler,”  slettes .  
o ”græs/krydderurt” ændres til ”uden noter af græs- eller krydderurt”. 
o ” uden synlige humle/gær” ændres til ”uden synlige partikler af humle eller 

gær”. 
o ”med karakter af brød og korn” ændres til ”brød eller korn”. 
o ”Tropiske frugter (abrikos…)” ændres til ”Tropiske frugter (fx abrikos…)”. 
o ”citrus (appelsin ….)” ændres til citrus (fx appelsin ….)”. 
o Forslag vedtaget med ovenstående ændringer. 
 



Referat fra generalforsamling i foreningen »Dansk Øldommere« lørdag den 23. marts 2019 

Side 4 af 5 

 
7.2 Etiske retningslinier: 
• 7.2.1: 

o ”modydelse til gaven i forbindelse med dommergerningen” ændres til 
”modydelse til gaven i forbindelse med bedømmelsen”. 

o ”Foreningens bestyrelse… ” …. Foreningens medlemmer skal udvise omhu, 
således at den enkeltes dommerintegritet og dømmekraft og foreningens 
renommé ikke skades. 

o Til næste års GF forslag om at der er regler / etiske retningslinier om at 
dommere, der selv deltager i DM, ikke på nogen måde offentliggør hvilke 
kategorier man deltager i. 

o Forslag vedtaget med ovenstående ændringer. 
• 7.3 vedtægtsændringer, §4 

o Forslag vedtaget 
• 7.4 vedtægtsændringer, §6 

o Forslag vedtaget 
o Dog med den ændring, at suppleanter kun vælges for 1 år ad gangen. 

 
8. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,- om året. 
Forslaget vedtaget. 
  
9. Valg af formand (ulige år). 
Formandsposten er på valg. Carsten Holløse stillede op, og vælges enstemmigt. 
 
10. Valg af kasserer (lige år). 
Ole Munch er ikke på valg og forsætter. 
 
11. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer. 
Allan Carlé genopstiller ikke. 
Michael Svarrer genopstiller ikke. 
Christian Fentz stiller op, vælges enstemmigt. 
Jens Chr. Gam stiller op, vælges enstemmigt. 
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 genopstille, og blev valgt uden modkandidater. 
Allan Glad valgte at opstille, og blev valgt uden modkandidater. 
 
13. Valg af kritisk revisor. 
Thomas Kent Madsen genopstillede, og blev valgt.  
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14. Valg af kritisk revisor suppleant. 
Jacob Fink stillede op som kritisk revisor-suppleant, og blev valgt.  
 
15. Evt. 
• Ingen punkter 

 
Referent: Allan Carlé 
 


