Vedtægter for Øl klubben af 2007 – revision 2009
§ 1)

Denne klubs hovedformål er at Jorden skal blive et bedre sted at leve samt skabe
verdensfred, og komme til London og se fodbold og lære lidt omkring den
engelske øl kultur.

stk.2.

Et vigtigt delformål er at udbrede kendskabet til såvel dansk som udenlandsk øl samt
at styrke det sociale samvær.

stk.3.

Medlemmerne skal kunne opfylde paragrafferne 11 og 12

stk.4.

Laugets motto er: Hellere brække sig end at trække sig

§ 2)

Ved hver laugsaften udfærdiges- under hensyntagen til hvor stor mængde
smagsindtryk det vurderes at medlemmerne kan bearbejde- et passende antal
anmeldelser, dog minimum 9 og 20 centiliter.

stk.2.

Ved hver officielle mødeaften skal minimum halvdelen af medlemmerne være
tilstedet, og heraf skal mindst en repræsentant fra bestyrelsen være tilstedet.

§3

Afholderen af laug-aftenen har i samråd med et bestyrelsesmedlem ansvaret for
indkøb af en passende mængde øl. (se § 2)

stk. 2

Der kan til laug-aftenen også drikkes øl, som allerede er anmeldt, i tilfælde af at der er
medlemmer, der skal betale bod eller, hvis smagsløgene skal neutraliseres efter en
markant øl.

stk. 3

Hvis der på laug-aftenen serveres en øl til anmeldelse, som allerede har været
anmeldt, medfører det en bod til afholderen af laug-aftenen på stk. 4 De medbragte øl
sorteres efter styrke, hvorefter ølsmagningen kan begynde med øllene af svagest
styrke. Hver enkelt øl præsenteres kort lige inden smagningen, men uden at komme
ind på vurderingskriterierne.

§ 4)

Hver øl vil blive bedømt ud fra følgende kriterier – ”smag”, ”pris”, ”konsistens”,
”farve” og ”design” Samt øllets aroma, defineret som lugt. De enkelte kriterier vil blive
bedømt udfra 13 skalaen.

stk.2.

Beregning af øllets karakter foregår efter en vægtning af de forskellige kategorier,
hvor smagen tæller med 50 % og de øvrige kategorier tæller med 10 % hver. Jo højere
prisen er, jo lavere skal øllen vurderes i den kategori.

stk.3.

Efter smagning af den enkelte øl laves en opsamling, hvor de enkelte medlemmer har
mulighed for at kommentere øllens egenskaber indenfor de enkelte kategorier.

§ 5)

Værtsskabet for en laug-aften vil rotere blandt laugets medlemmer efter et tilfældigt
system, eller ved afstemning, jf. bestemmelser i § 7

§ 6)

Optagelse af nye laug-medlemmer kan kun ske ved, at man bliver indstillet af mindst
to af laugets eksisterende medlemmer.

stk.2.

Det kræves i øvrigt af nye medlemmer, at de inden første møde i lauget har sat sig ind
i vedtægterne

stk. 2a Ved optagelse af nye medlemmer skal bestyrelsen modtage en ansøgning fra
aspiranten med en redegørelse for, hvorfor han skal optages i øl klubben.
Aspiranten skal medbringe 1stk øl til hvert medlem af bestyrelsen af en særlig karet.
For at blive optaget skal 100 % af bestyrelsen kunne godkende ham.
§ 7)

Skulle der opstå tvist, misforståelser, forskellige fortolkninger eller
uoverensstemmelser blandt medlemmerne eller angående laugets paragraffer,
afgøres dette ved en afstemning med simpelt flertal, jf. § 8. & § 9 Efter endt
afstemning henvises til § 12.

stk.2

Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning

§ 8)

Ved stemmelighed. jf. § 7 & § 9, blandt laug-medlemmer, vil laug-formandens stemme
tælle dobbelt.

§ 9)

Et hvert laug-medlem vil afstå fra eksekvering af enhver afstemning efter klokken
00.07, da dette må regnes for at være usagligt

§ 10)

Laugets bestyrelse skal på hvilket som helst tidspunkt bestå af følgende medlemmer,
en demagog, en næstformand, og en sekretær.

stk.2

Til bestyrelsen er der derudover tilknyttet en revisor der er godkendt af laugets
siddende formand. Web mand

stk.3.

Laugets enkelte medlemmer kan godt besidde flere poster i laugets bestyrelse.

§ 11)

Laugets medlemmer skal kunne stå indefor de 2 P'er, hvilket står for Pilsner, og Pizza
i den nævnte rækkefølge, og være i besiddelse af 6 stk. øl glas for at fremhæve
smagen af øllet til laug- aftenen.

§ 12)

Laugmedlemmerne skal kunne stå inde for U2s musik,

§ 13)

Laugets medlemmer er forpligtet til på en mødeaften at være i højt og godt humør

§ 14)

Det enkelte laug-medlem vil, i tilfælde af uheldige, presserende eller andre former for
ubehagelige situationer, der ville kunne skade et andet laug-medlems ry i en
sådan grad, at det reelt bliver skadet, påberåbe sig et akut tilfælde af amnesi, og
derved umuliggøre enhver udtalelse om.

§ 15)

Hvis et laug-medlem på en laug-aften under mystiske, skumle eller andre suspekte
omstændigheder forsvinder eller bare giver anledning til spekulation, vil
vedkommende senere blive afkrævet en fuld og detaljeret redegørelse, jf. § 12
hvorefter der henvises til § 13

stk.2.

Dårlige undskyldninger ligestilles med brud på vedtægterne

§ 16)

Ved brud på paragrafferne henvises til § 16 stk.2.

stk. 2.

Hvis et medlem giver anledning til diskussion på baggrund af anstødelig opførelse
ved laug-aften, vil medlemmet blive stillet til regnskab ved næste møde.

stk. 3.

Hvor vedkommende vil komme med redegørelse for sine motiver. Formanden af øl
klubben vil udmåle en passende sanktion for personen. Hvis vedkommende ikke
tager sanktion til efterretning, vil vedkommende blive bortvis fra de kommende
møder. Der vil en gang årligt blive afholdt en bøde fest.

stk. 4.

Bødefest vil blive afholdt en gang om året
Alle, der har fået bøde det forgangne år, vil medbringe deres bøder til denne fest. Det
vil ikke blive afholdt som et øl møde, men kun som en bøde fest. Vedkommende, der
holder festen, er den, der har fået flest bøder i løbet af året.
Festen skal holdes i marts
Der vil være egen betaling på 50 kr. der vil dække maden.

§ 17)

Ethvert medlem må tilstræbe at opfylde laugets paragraffer

§ 18)

Alle arrangementer skal hvile økonomisk i sig selv ved fuld brugerbetaling. Bruger
betaling af 200kr. Per gang.

Øl temperaturen
En kold øl drikkes ofte hurtigt.
Tag øllet ud af køleskabet en halv time før de skal drikkes.
Kulde nedtoner øllets smagsnuancer.
Højere temperatur får flere smagsnuancer frem, og øllet varer længere da det drikkes
langsommere
Temperaturforslag:
Pilsnerøl serveres ved 8 til 10 grader.
Ale serveres ved 10 - 14 grader.
Stærkere øl serveres ved 12 - 16 grader.
Prøv dig frem indtil du finder den temperatur du bedst selv kan lide.

Øl rækkefølge
Start med de lettere øl.
Gå over til øl som smager af mere for til sidst at slutte med de stærke øl som porter/stout.

Øl stænkning
Sæt flasken mod glasset som holdes på skrå. Hæld godt halvdel op af den mængde man
ønsker. Ret glasset op og løft flasken og hæld den sidste lille halvdel i glasset. Du får øl i
glasset, og sidste ophældning udvikler skumkronen, og smagsstofferne frigives og fordeles i
øllet.

Dagsorden for generalforsamling i Øl klubben
1. Valg af Ordstyrer og Referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang og godkendelse vedtægter for øl klubben.
4. Valg af bestyrelse til Øl klubben. (demagog) (næstformand) (sekretær.)
5. Planlægning af de kommende møder
6. Evt.

