Møtereferat
Styremøte i Oslo amatørbryggerlaug
Sak:

Møtenr./Saknr. - Saksnavn

Sted:

Golia velhus, Damfaret 25, 0671 OSLO

Tid:

18:30

Til stede:

Christer Hellen, Eivind Rory Eliassen, Gustav Foseid, Ken Robin
Ruud, Odd Magne Johansen, Ole Veum

Dato:

22.08.17

Frafall:
Referent:

Christer Hellen

Sak
nr:

Dagsorden

01

Dugnad bryggeri

Sider

Vi hadde en dugnad i vår, men tidspunktet var
underkommunisert og oppmøtet ble deretter.
Dugnad er satt til 12/9 kl 18.30. Ting som må
gjøres: Skrape og male taket i kjeller, kaste stoler
møterom, Litex-plate over kok for bedre avtrekk.
Gustav sjekker ut neopren-trekk som erstatning for
liggeunderlag som isolasjon på kjeler og Gustav
kjøper nye silikonslanger til bryggeoppsettet. Flere
oppgaver kommer, Eivind organiserer.
02

Bydyrk Linderud
Styret har vurdert tilbudet om å stille opp på dette
kommunale arrangementet og konkludert med at vi
ikke stiller. At vi ikke kan servere øl er en
avgjørende faktor.

03

Fremdrift oppussing
Styret vurderer å legge nytt gulv i 1. etg bryggeri.
Gustav har kjøpt temperatur-kontroll til kjølerom.
Denne monteres etter hvert. Vi er på jakt etter et
nytt kjøleskap til kjøkken møterom.
Elektriker på Golia Velhus har foreslått å investere i
trådløst internett for alle brukere av bygget. OABL
avventer konklusjon fra elektriker.
Gulv i kjeller er fortsatt på lista over ting som må
gjøres, styret er fortsatt i tvil om hva som er den
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beste løsningen.
04

Strøm

Ken Robin

Vi har fått ny strømmåler og styret ser på
mulighetene for å trekke nye kabler for å øke
kapasiteten. Hvor strøm skal trekkes fra må
avklares først.
05

Bryggeaktivitet
Bruken av bryggeriet har ligget på det normale i
sommer. Dvs. relativt liten aktivitet. Eivind har lært
opp 3 nye i juli. Odd har også lært opp en ny kar.

06

Økonomi

Gustav

Det har ikke vært uforutsette utgifter siden siste
styremøte og vi har kontroll på økonomien. Gustav
vil redegjøre neste styremøte.
07

PF2018

Christer

Styret vil oppfordre medlemmer til å bli med å
arrangere stand/brygge øl for arrangementet i
januar/februar. Christer sender straks ut
nyhetsbrev om bla.dette.
08

Vit Hva Du Drikker
Det er mange brygge-arrangement vi kan reise på i
høst. Turene fordeles mellom styret og øvrige
medlemmer. Oppfordring kommer i nyhetsbrev.

09

Eventuelt
Oppsal gatefest lørdag 2. september. Gustav kan
levere ca 9 liter pale ale og Christer kan levere
noen flasker. Medlemmer oppfordres til å stille i
nyhetsbrev/FB, Christer legger ut. De som stiller
kan få dekket et speidel-brygg som kan brygges på
festen.
Ole minnet om at man kan øremerke
grasrotandelen ved tipping til f.eks. OABL.
Medlemmer får oppfordring om dette i
nyhetsbrev/FB, Christer legger ut.
Sider: Eivind sjekker ståa og melder tilbake.
Innhøsting medio september?

Møtet hevet klokken 20.10.
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