
 
 

Referat fra Generalforsamlingen i Bælum Øl-laug den 6. marts 

2020 

Til stede var 32 medlemmer. 

Dagsorden : 

Valg af dirigent  

Søren Flou valgtes til dirigent. Søren konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt iht. vedtægterne, og derfor beslutningsdygtig. 

Valg af referent 

Claus Kalmar Jacobsen valgtes til referent 

Bestyrelsens beretning 

Kenny Soldam aflagde beretning på vegne af bestyrelsen : 

2019 blev foreløbig det år med flest aktiviteter i Øl-Lauget. Vi sluttede året med 78 

medlemmer, og i alt ca. 520 personer deltog i de forskellige events. 

1) Keinstein den 8. februar : 

Arrangementet afholdtes i samarbejde med Borgerforeningen og i alt ca. 160 

deltagere. Det var 2’den gang vi havde Keinstein på besøg, og billetterne blev revet 

væk. Alle havde en rigtig god aften. 

 

2) Generalforsamling den 1. marts : 

34 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som sædvanen tro trakterede med 

Wienersnitzel og ølsmagning efter den formelle del var på plads. Ølsmagningen 

blev afholdt af Gistrup Bryghus, som havde 7 øl i forskellige stilarter med. Vinder 

blev Westmalle Tripel, som vi i parentes bemærket også havde på kortet i 

fadølsversionen til Keinstein i år. 

 

3) Gas-Bi-Dua den 9. marts : 

Det var første gang vi havde Gas-Bi-Dua på plakaten, og arrangementet afholdtes i 

samarbejde med såvel Borgerforeningen som Kulturmøllen. Ca. 140 deltagere. Til 

forskel fra Keinstein arrangementet, var det fortrinsvis ”gamle Bælum folk” der 

troppede op, og selv om der var færre deltagere, var omsætningen i baren ca. 20% 

højere, hvilket bare viser, at skal der drikkes – så skal der folk fra Bælum med ☺ 



 
 

 

4) Skagen turen den 30. marts : 

For 9’ende gang gik turen til Skagen med 40 deltagere i bussen. Morgenmad og 

godt med drikkevarer på turen derop som sædvanlig. Turen var lidt anderledes 

tilrettelagt, idet vi startede med en ølsmagning ude på Grenen, hvorefter vi ankom 

til Bryghuset kl. 14. Hjemtur kl. 18 med sandwich fra brugsen i Frederikshavn. 

Mange var ved at være ”trætte” da vi var tilbage i Bælum kl. ca. 21. 

 

5) Oktoberfest den 5. oktober : 

Ca. 140 deltagere i alt i arrangementet. Som sædvanlig var der pyntet flot op med 

lyskæder både ude og inde, levende lys i faklerne og flotte borde. Dejligt at se, at 

flere og flere finder tyrolerdresset frem. Oktoberfesten er et stort arbejde at 

arrangere pga. den megen op-pyntning, og derfor en stor tak til de medlemmer, 

som hjalp til her 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  

Regnskabet for 2019 udviste et overskud på DKK 13.859,59. Egenkapitalen pr. 31. 

december 2019 var DKK 67.162,48. 

Regnskabet blev godkendt. 

Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 

2021. 

Bælum Øl-laug opererer ikke med budgetter. Kontingentet for 2021 blev af bestyrelsen 

foreslået uændret, DKK 100,-. Forslaget blev vedtaget. 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Kenny Soldam, Kenny Krogh og Hans Jørgen Kristensen var alle på valg, og blev 

genvalgt. 

Valg af suppleanter 

Der var genvalg til Matthias Jensen. Derudover valgtes Torben Møller Jensen som ny 

suppleant. 

  



 
Valg af revisor + revisor suppleant 

Søren Jørgensen ønskede ikke genvalg som revisor. Bestyrelsen takker for godt 

samarbejde. 

Som ny revisor valgtes Søren Flou. Jørgen Svanholm modtog genvalg som revisor 

suppleant. 

Eventuelt 

• Diskussion om hvorvidt vi stadig fremover ønsker afholdt koncert med Keinstein da 

der til arrangementet kommer mange ”udefra”. Tilkendegivelsen fra 

Generalforsamlingen var, at det ønsker man. 

• Opfordring fra Generalforsamlingen om arrangering af yderligere aktiviteter, som 

f.eks øl-tur til Belgien og flere ølsmagninger. 

• Opfordring fra Generalforsamlingen til bestyrelsen om udarbejdelse af katalog med 

Øl-Laug Accessories 

• Opfordring fra Generalforsamlingen til bestyrelsen om mere aktiv deltagelse i 

Klyngesamarbejdet. 

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.20, hvorefter der stod wienersnitzel ”med det 

hele” og ølsmagning på programmet. 

 

PS !  Kommende aktiviteter  

• Gas-Bi-Dua den 14. marts 

• Skagen turen den 2. maj 

• Oktoberfest den 3. oktober 


