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29 medlemmer deltog. 
Fra bestyrelsen deltog formand Carsten Holløse samt kasserer Karl Erik Jessen. 

1. Valg af dirigent. 
Allan Bern Nielsen blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var både lovligt og rettidigt indkaldt og derved 
beslutningsdygtig. 

2. Valg af referent. 
Peter Fly blev valgt. 

3. Valg af 2 stemmetællere. 
Jan Schmidt og Jesper Resom Jensen blev valgt. 

4.1. Formandens beretning. 
Beretningen indbefattede bl.a.: 

• Vi er 149 medlemmer, heraf er 85 fuldt beståede. Fordelingen over landet er nogenlunde jævn, dog er 
antallet af dommere i Sønderjylland ikke så højt og vi har p.t. ikke registreret nogle dommere på 
Bornholm. 

• Til DM i håndbryg har der de seneste år været ca. 300 tilmeldinger i snit, fordelt på ca. 100 unikke 
deltagere. 

• Foreningen har en solid økonomi med en egenkapital der gør, at vi kan tillade os at bruge flere penge. 
• Flere dommere hjalp med til Fanø Homebrew World Championship. 

En af kategorierne var en (noget anderledes) kreativ del, hvor historien om øllet var en del af 
bedømmelsen, og om den passede til den indleverede øl. Til en af øllene var der sammen med øllen 
indleveret en dåse flødeskum og karamelstykker, som skulle tilsættes inden bedømmelse J 

• DM finalen i efteråret 2021 har fået mange positive tilbagemeldinger, og mange ønsker at kommende 
finaler også bliver livestreamet i et eller andet omfang. Måske kan det kombineres med Øl-festival. 

• DM kunne blive meget større, så der deltager endnu flere. Desværre er der nok mange begyndere, der 
tror at DM er noget man ikke bare lige kan deltage i uden videre, så det kan vi kommunikere bedre. 

• Ventelisten til øldommerkursus er for første gang i flere år tom, forudsat at alle ønsker at deltage på 
det næste kursus, som afholdes i Aalborg lørdag den 5. november 2022. 

• Tilbagemeldinger fra kursusdeltagerne er at det er et højt niveau og at kvaliteten er i top. 
• Generel snak om at der er brug for flere frivillige i de forskellige udvalg – mere om det under de 

enkelte udvalg på punktet ”Eventuelt”. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
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5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 v/kasserer Karl Erik Jessen. 
Gennemgang af det fremsendte regnskab for 2021, som i hovedtræk viste: 
 

 Regnskab 2021 Budget 2021 
Indtægter 48.450,00 59.650,00 
Udgifter 76.572,62 107.500,00 
Resultat -28.122,62 -47.850,00 

 
Peter Fly: Hvad betyder de -2.800 kr. der er anført i 2021 som indtægt under ”efteruddannelse forår”. 
Carsten: Det er 14 personers køb af mad til aflyst/udsat efteruddannelsesdag, og disse er refunderet. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

6. Fremlæggelse af budget for 2022 v/kasserer Karl Erik Jessen 
Gennemgang af det fremsendte budget for 2022, som i hovedtræk viste: 
 

 Regnskab 2021 Budget 2022 
Indtægter 48.450,00 95.250,00 
Udgifter 76.572,62 108.500,00 
Resultat -28.122,62 -13.250,00 

 
Allan Bern Nielsen: Hvorfor er der i 2022 budgetteret med 0,- kr. til DM kørsel? 
Karl Erik: Udlæg til de enkelte dommergruppers kørsel bliver ikke længere konteret på en separat post, så det 
kommer i stedet med som udgift under posten ”DM i haandbryg”. 
 
Søren Skovlund: Spurgte til forskelle/ændringer i DM indtægter og udgifter. 
Carsten: Indtægterne til DM varierer fra år til år og 2021 har ikke været repræsentativt med et efterårs-DM. 
De højere udgifter skyldes især at der er købt gavekort/billetter til DM-dommere mod tidligere gratis armbånd. 
 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

7.1 Indkommet forslag fra Uffe Lindhard – dato for generalforsamling: 
"Bestyrelsen pålægges at undgå afholdelse af generalforsamling på samme dato som Danske Ølentusiasters 
generalforsamling." 
Begrundelse: Flere øldommere ønsker at deltage i begge generalforsamlinger, men er forhindret når 
generalforsamlingerne ligger på samme dato. Yderligere argumentation synes overflødig. 
gen. 
 
Forslaget blev debatteret med argumenter for og imod, og der var overvejende enighed om, at bestyrelsen 
ikke skal pålægges noget så konkret som at undgå en dato, men også enighed om at bestyrelsen opfordres til 
at den så vidt muligt skal undgå sammenfald med netop Danske Øl-entusiasters generalforsamling. 
 
Afstemning om det indkomne forslag: 
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0 stemte for  /  0 stemte hverken for eller mod  /  29 stemte mod. 
Forslaget forkastet. 

7.2.1 Indkommet forslag fra stilartsudvalget: Generel korrektur af stilartsdefinitionerne 
Enstemmigt vedtaget 

7.2.2 Indkommet forslag fra stilartsudvalget: Kategori-indledninger 
Enstemmigt vedtaget 

7.2.3 Indkommet forslag fra stilartsudvalget: Stilarts-indledninger 
Enkelt bemærkning/ændring inden afstemningen: 
I kategori 5E og 5F fjernes formuleringen: ”Må ikke indeholde røgsmag”. 
Enstemmigt vedtaget 

7.2.4 Indkommet forslag fra stilartsudvalget: Tekniske 
Enstemmigt vedtaget 

7.2.5 Indkommet forslag fra stilartsudvalget: Nye stilarter/kategorier 
12F Gose Enstemmigt vedtaget som ny stilart. 
Det ene kommercielle eksempel var dog benævnt forkert og ændres til det korrekte: Brekeriet Spring Gose 
 
14A Skibsøl Enstemmigt vedtaget som ny stilart. 
 
14B Hvidtøl Enstemmigt vedtaget som ny stilart. 
 
 
Stilartsudvalget stillede et ændringsforslag baseret på debat på generalforsamlingen om nummerering: 
De nye stilarter ændres til at hedde 13A og 13B således at vores nuværende kategori 13 forbliver ”den 
sidste/højeste” kategori og dermed fremover hedder kategori 14. 
 
24 stemte for  /  3 stemte hverken for eller mod  /  2 stemte mod. 

8. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150,- kr. om året. 
Forslaget vedtaget. 

9. Valg af formand (ulige år). 
Formandsposten er ikke på valg i år. 

10. Valg af kasserer (lige år), valgperiode 2 år. 
Karl Erik Jessen er på valg og forsætter gerne. Valgt uden modkandidater. 
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11. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer. 
Morten Figgé Andersen er allerede indtrådt som suppleant for Allan Glad og er derfor først på valg i 2023. 
Allan Carlé, valgt uden modkandidater. Valgperioden er 2 år. 
Stefan Daugaard Poulsen, valgt uden modkandidater. Valgperioden er 2 år. 
Carsten Gundersen stillede også op, men trak sit kandidatur og stiller op som suppleant i stedet. 

12. Valg af 3 suppleanter. 
Carsten Gundersen, valgt uden modkandidater. Valgperioden er 1 år. 
Allan Bern Nielsen, valgt uden modkandidater. Valgperioden er 1 år. 
Michael Knudsgaard, valgt uden modkandidater. Valgperioden er 1 år. 
Carsten Holløse gjorde opmærksom på, at suppleanter meget gerne må deltage på bestyrelsesmøderne. 

13. Valg af kritisk revisor. 
Thomas Kent Madsen blev valgt. 

14. Valg af kritisk revisor suppleant. 
Andreas Petersen blev valgt. 

15. Evt. 
De enkelte udvalgs arbejdsopgaver blev gennemgået inkl. information om, hvor der er brug for hjælpere: 
 
Konkurrenceudvalget v/Carsten Holløse  
Medlemmer: Carsten Holløse, Anders Jensen, Allan Glad, Dan Temple, Stefan Daugaard Poulsen. 
Nyt medlem: Claus Lücking 
Status på DM lige nu (1½ uge før tilmeldignsfristen) er at der er ca. 150 tilmeldte øl, men der plejer at komme 
mange tilmeldinger lige til sidst. Finale 18. juni 2022 bliver streamet ligesom sidst. 
Carsten sender snarest en mail til alle dommere vedr. DM-dommergrupper, og beder om en hurtig 
tilbagemelding. 
Foreningens dommere deltager i flere regionale konkurrencer samt for bryghuse/brewpubs. 
Andreas Petersen foreslog, at der bør være en beskeden betaling for dommergerningen, når det er for 
kommercielle. Ofte bør det være muligt. 
Skandinavisk mesterskab (SKM), her arbejdes på en eventuel ny model, måske at der er et tema. Mere om det 
senere. 
VIGTIGT: Der mangler akut to personer, som kan transportere DM-øllene fra København til Aalborg og tilbage 
igen 8. eller 9. april. Allan Glad meldte sig, men han og makkeren kan dog ingen af de to dage. De aftaler selv 
detaljer og muligheder med Carsten Holløse – alternativt findes der to andre. 
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Stilartsudvalget v/Michael Svarrer: 
Medlemmer: Michael Svarrer, Morten Figge Andersen, Stefan Daugaard Poulsen, Mikkel Thomassen. 
Siden seneste generalforsamling er følgende kommet med i udvalget: Allan Carlé, Christian Rye Iversen, Keld 
Ølykke, Mikkel Høj, Søren Fynbo, Søren Odgaard og Thomas Kent Madsen. 
Nyt medlem: Kent Brunsted. 
Stefan Daugaard Poulsen meldte sig som ny tovholder for udvalget, nu hvor Michael Svarrer stopper i udvalget. 
Der ligger et løbende arbejde med at vedligeholde stilarterne med nye kategorier, der dukker op eller skal ud, 
og især de kommercielle stilartseksempler kræver en gennemgang som noget af det næste. 
 
Uddannelsesudvalget v/ Jens Christian Gam-Hadberg og Carsten Holløse: 
Medlemmer: Jens Christian Gam, Carsten Holløse, Mette Eis-Hansen (fortsætter ikke), Kenn Møller. 
Nye medlemmer: Allan Carlé (ny tovholder), Carsten Gundersen, Karl Erik Jessen, Michael Knudsgaard, Line 
Marie Daugaard Poulsen, Morten Hjerrild Nielsen. 
Eksamen og kurser kører i et fast rul igen, og næste kursus bliver 5. november i Aalborg, hvor Allan Carlé er 
tovholder. 
 
IT-udvalget v/Michael Svarrer: 
Medlemmer: Michael Svarrer, Carsten Holløse, Anders Jensen, Karl Erik Jessen. 
Nyt medlem: Stefan Daugaard Poulsen 
 
Der skal arbejdes med ny hjemmeside og digitalisering af flere af vores ting, bl.a. automatisering i forbindelse 
med udsendelse af DM-bedømmelser og -diplomer. 
 
Diverse: 
Nyt logo til foreningen 
Pin til fuldt beståede dommere 
T-shirts 
 
Susanne melder sig gerne til at være korrekturlæser sådan generelt. 
 
 
Referent: 
Peter Fly 


