Styrets årsmelding for 2021:
Styret har pga Covid kun avholdt 2 Quiz kvelder på Telfords pub. Dette er et populært tiltak, og
puben har vært helt full disse fredagskveldene.
Vi fikk ikke avholdt vårt pub til pub løp, CBØVs Venneløp den 6. juni 2021. Dette kostet oss
selvfølgelig mye penger. Vi kjøpte inn pins til deltakere, og Det kunne kjøpes Caps med logoen til CB
Ølets venner. Vi laget også A3 Plakater og A5 deltakerkort. Det er vanligvis 6 deltakende puber, noe
som gir rom for mer aktiviteter på hver enkelt pub. Det er en forutsetning at pubene serverer CB fra
kranene.
Vi har grunnet covid kun arrangert en medlemskveld i CB kjelleren. Et veldig populært tiltak som
samlet 60 deltakere. Vi har loddsalg i CB-kjelleren og på quiz på Telfords pub. Her er det fine
gevinster. Kan nevne gavekort på Gulating ølutsalg. (Dette er låst til en partypack med CB øl.) Tskjorter, Caps og CB glass. O.l.
Videre driver vi nettside (cbov.no) og to Facebook grupper for å promotere foreningen, våre
aktiviteter og vårt formål. Begge Facebook gruppene har et stort antall klikk hver dag.
VI har fortsatt et stort fokus på å bringe inn yngre medlemmer. Det er viktig at det yngre øldrikkende
publikum får større fokus på kvalitet enn på pris. Her har vi fremdeles en lang vei å gå, men det har
vært hyggelig å konstatere at det stadig er nye, unge, ansikter å se på våre arrangementer, samt et
økende tilsig av yngre medlemmer i våre medlemslister. Tilsiget av nye ordinære medlemmer har
vært bedre de siste årene, og vi hadde i 2021 115 aktive medlemmer (A-medlemmer som betaler
årlig kontingent). Dette er en fin økning fra tidligere år, og er pr dags dato 139.. Vi har også innført
nytt nettbasert medlemssystem for aktive medlemmer. Dette gjør det lettere å rekruttere nye
medlemmer, og å holde dem godt informert.
Vi klarte ikke å få til en god nok avtale med Colorline i forhold til CB-kro på Superspeed-1, men vi
ønsker å prøve igjen til neste år.
Det foreligger planer om oppkjøp av Hansa/Borg fra danske Royal Unibrew. Dette oppkjøpet er ikke
godkjent av konkurranse tilsynet foreløpig. Styret jobber aktivt for å prøve å få stoppet at CB i
setesdalsveien legges ned for å tappes på Hansa og Borg. Det er også investorer som er interessert i å
overta CB.
Hvis CB flyttes fra Kristiansand, oppfatter vi det ikke lengre som CB øl, og vi vil da oppfordre alle til å
ikke drikke dette.

