
Oxhornet 2017-11-14
Närvarande 16 st: Mikael Johansson sekreterare

Douglas Gustavsson kassör
PG Larsson ordförande
Åke Almqvist lokalvärd
Carl-O Andersson lokalvärd
Benny Stenlund klubbmästare
Anders Lundh
Inge Andersson
Ingmar Olsson
Anders Sundberg
Bertil Ström
P Lars CH Nilsson
Jan Österberg
Fredrik Lindahl gäst
Nils-Olof Olsson gäst
Göran Hellström gäst

1. Baren öppnades.
2. Brandsäkerheten gicks igenom lite trevande.
3. Föregående protokoll lästes upp av tf ordf PG Nilsson och lades till handlingarna med

förbehållet att fortfarande har ingen sett till den mystiska personen Anders Sund…
4. Gästerna Göran Hellström, Nils-Olof Olsson och Fredrik Lindahl presenterade sig.
5. Månadens ölnyhet 1: Easy Rider non alcoholic IPA. Lidl, 13:90. 33 cl flaska: Betyg 3,25.

Månadens ölnyhet 2: Oppigård New Sweden IPA, 33 cl flaska, 6,2 %, 23:90. Betyg: 6,25.
Månadens ölnyhet 3: Esplanad honung, 50 cl flaska, 5,6 %. 36:80 per flaska. Betyg: 5,375
Månadens ölnyhet 4: Oxhornet Ale. Fat. 5,3 %. Betyg 5,6.

6. Aktuell dartstatus: Åbro leder före delirium och Nääs.
7. Kommande möte: PG och Mikael J ansvarar för provöl. Anders Lund samordnar maten och

skickar runt lista där man fyller i om man kommer och vilken mat man tar med sig.
8. Surdegar och rosor: Ros till Carl-O som fick bort sketlokkta från toaletten. Lite Ajax eller

liknande samt spolande gjorde susen.
9. Projektredovisning: forsränningen har ett problem då den nya bron är väldigt låg. Den fria

höjden i maj kanske är 70 cm och farkosten måste göras platt.
10. Övriga frågor: kan någon hålla i en whiskeyprovning undrar Anders Lund. Lite osäkert om

denna fråga fick något svar då församlingen nu slängt all mötesetikett överbord och
samtalade i små grupper här och var.

11. Kvällens möte avslutades.

Kvällens energitillskott i fast form bestod av smaskig gulaschsoppa med fräsch kräm samt hårt bröd
med ost. En maträtt som passade alldeles utmärkt till öl. Vilket för övrigt all mat gör. Man behöver
inte ens äta mat när man dricker öl, det går bra ändå.

Vid tangentbordet

Electric Nurse


