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Styremøter 
 
Det er avholdt 11 styremøter siden årsmøtet i 2019.  
Etter at koronaen kom og tok oss er to av dem holdt på nett. Årsmøtet som skulle holdes 
i april ble det ikke noe av. Eksisterende styre har derfor holdt det gående helt til nå. 
Det har ikke vært noen store saker utenom det vanlige. 
 
Klubbtur til York i påska. 
 
Håvard og Anne Jorunn hadde laget flott opplegg for klubbtur til York. En del hadde meldt 
seg på og bestilt billetter og overnatting. Hele opplegget ble dessverre kansellert, av grunner 
vi alle er godt kjent med. Om det kan bli aktuelt neste år er fortsatt uklart, men vi håper på 
nye sjanser. 
 
Medlemsmøter 
 
Det har vært 13 medlemsmøter. 
 
Mai 2019: Bryggeribesøk hos Monkey Brew. 18 medlemmer 
 
Juni 2019: Sommergrilling hos Austmann. 25 medlemmer + 3 stk 
 
Juli 2019: Pubcrawl. 9 medlemmer 
 
August 2019: Alkoholfritt og alkoholsvakt øl, Kantina hos A.R.M. 11 medlemmer. 
 
September 2019: Brown Ale vs Dubbel vs Bayer. E.C.Dahls Bryggeri. 
                                 Eva tok seg av det.  15 medlemmer 
 
November 2019: «Jakten på juleølet» Foredrag med Anders Christensen på                  
                                Diskoteket. 25 medlemmer 
 
Desember 2019: Julebord hos Austmann. 20 medlemmer + 1 stk 

http://www.detgodeolsklubb.no/


 
Januar 2020: «Lagret øl» Ladejarlen. 15 medlemmer 
 
Februar 2020: Trondheim Camping, med Minigolf. 7 medlemmer 
                           Vinner: Martin H. Hamstad 
 
Mars 2020: Kahoot på Diskoteket med Anders Christensen. 15 medlemmer + 2 stk. 
 
To dager etter kom Covid-19 og tok oss… 
 
April 2020: Skulle vært årsmøte, men vår alltid tilstedeværende og fantastiske  
                     Anders Christensen stilte opp igjen. Denne gangen med nettmøte og  
                     foredrag om Øl og Epidemier. Usikker på hvor mange som var inne, men 15-20?  
 
Mai 2020: Pubene åpnet igjen, og mindre restriksjoner. Ikke noe tema, kun anledning 
                    til å møtes. Det gjorde vi på Habitat. 11 medlemmer. 
 
Juni 2020: Sommergrilling hos Austmann. Denne gang med all mat innkjøpt på 
                    forhånd av klubben. Fantastisk vær. 19 medlemmer. 
 
Juli 2020: Ikke vanlig medlemsmøte, men Eva hadde bursdag.  
 
Vi prøvde oss med Julebord på Austmann. Styret var veldig spent på dette, og det kom hele 
21 personer. I ettertid syns vi kr 595,00 pr person var stiv pris for catering. Vi vurderer nytt 
julebord i år, men da på en annen måte. Kanskje setter Covid-19 stopp for det uansett. 
 
Januarmøtet ble noe helt for seg selv, for mye øl, og for høy pris her også. Ga oss en 
påminnelse om at slike arrangementer må ha en fast ramme. Det er beklagelig hvis noen satt 
igjen med en dårlig følelse etterpå. Innsatsen til Ladejarlen var det derimot ingen ting å si på, 
han hadde virkelig satset. 
 
Oppmøtet til Minigolf var ganske labert, ukjent av hvilken grunn. Vi som var der hadde det 
hyggelig. 
 
Det forelå planer om tur til STOLT, men vi konkluderte med at det kostet for mye for alt for 
lite. 
Tur til Oscars på Levanger falt også ut, prisen blir for høy. 
 
Klubben har god økonomi. En diskusjon om hvordan pengene skal forvaltes er kanskje 
nødvendig. Det er uansett medlemmene som bør nyte godt av det. 
 
 
 
 
 
 
 



Hjemmebryggfestivalen 2019 
 
Festivalen ble holdt i Lademoen Bydelshus 26. oktober. Valg av lokale var så bra at det også 
er reservert for festivalen i 2020. 
 
 
Det var 17 bryggerier som deltok. 
Det ble solgt totalt 46 billetter. 
«Triple Decotion 2x Maple ICS» fra Ondt blod og Marlobobo  ble vinnerølet. 
Det ble brygget hos Monkey Brew med navnet Sagittarius A. 
 
Tiden etterpå var preget av drapssak rett over gata søndag morgen, får håpe vi slipper 
det flere ganger. 
 
 
Trondheim 31.07.2020 
 
Marit Oshaug 
Leder 
 
 
 
           
 
 
 
 

 
 


