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Bestyrelsens beretning for 2016
Af Knud K. Zangenberg
Ved generalforsamlingen den 16. april
2016 og på det efterfølgende bestyrelsesmøde fik bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Knud K. Zangenberg,
næstformand: Søren Koefod Nielsen, kasserer: Hans Neergaard Münter, medlemmer: Lars Holt, Kim Møllebro Hansen,
Eigil Kølbæk, Jørgen Broe og Søren
Kongsted, suppleanter: Anita Vesterdorf
og Kenneth Højsgaard Jensen.
FDV og Danske Vingaarde har fortsat det
gode samarbejde i 2016, således at bestyrelsen i stigende grad har kunnet benytte
Danske Vingaardes lokaliteter til møder
og arrangementer.
FDV modtog inden generalforsamlingen
i 2016 et brev fra Danske Vingaarde, hvor
Danske Vingaarde ønskede at diskutere
mulighederne for en eventuel sammenlægning af Danske Vingaarde og Foreningen af Danske Vinavlere samt Dansk
Forum for Frugtvin, såfremt disse måtte
ønske det. Forelagt for generalforsamlingen blev det her besluttet, at bestyrelsen
skal starte et udredningsarbejde og i
samarbejde med de andre foreninger
udarbejde et forslag til en ny foreningsstruktur struktur omfattende Danske
Vingaarde, Dansk Forum for Frugtvin og
Foreningen af Danske Vinavlere. Efterfølgende besluttede bestyrelsen, at Søren
Kofoed Nielsen og Knud Zangenberg
skulle repræsentere FDV i udredningsarbejdet.
I skrivende stund er de 3 foreninger
blevet enige om en foreningsstruktur,
der kan rumme alle parters interesser og
er nu begyndt at revidere vedtægterne,
således at alle parter bliver tilgodeset.
Den endelige sammenlægning vil blive
vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, der vil blive indkaldt, efter
at alle 3 foreninger har afholdt ordinær
generalforsamling.
På generalforsamlingen i 2015 blev
bestyrelsen pålagt at få udarbejdet en ny
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tidsvarende hjemmeside. Umiddelbart
efter generalforsamlingen i 2015 blev der
derfor oprettet et nyt webforum for at få
taget ordentligt hånd om de vedvarende
problemer med foreningens hjemmeside.
Gruppen har holdt 5 møder i løbet af
2015, først 2 for at tilrettelægge projektet
og dernæst 3 med potentielle leverandører af den nye hjemmeside. Efter valg
af leverandør blev der udarbejdet en
handlingsplan for projektets gennemførelse med slut tidspunkt 1. juli 2016.
Denne dato er efterfølgende blevet skubbet flere gange, og vi har derfor meddelt
leverandøren en tidsfrist til 1. marts 2017
til at færdiggøre projektet, hvorefter vi vil
finde en anden leverandør til at færdiggøre de manglende ydelser.
2016 blev året, hvor FDV gik på Facebook
og vi har nu over 100 faste følgere. Det
mest besøgte opslag blev set af mere end
700. Da vi lancerede siden med Dansk
Vindag som fokus, havde vi i flere uger
op mod 3.000, der så vores opslag. Vi havde i PR-udvalget held med annoncering
i netmedier som vinavisen.dk og drikportvin.dk mm. Der er ingen tvivl om, at
Facebook er et vigtig medie til bredt at
udbrede kendskabet til dansk vin.
Det årlige vinskue blev i 2016 afholdt i
Ringsted Kongrescenter i juni 2016. Resultatet efter 2015 høsten var 182 tilmeldte vine. Heraf var 46 vine fra erhvervsavlere og 133 vine fra hobbyavlere – samt
3 vine fra Åland i Sverige. Der har været
overvejende positive tilbagemeldinger
fra gæsterne på skuet, hvor 50 deltog i
aftenens festmiddag. Dommerne var igen
enige om, at kvalitetsniveauet er stadigt
stigende.
Igen i 2016 blev vinterseminaret afholdt
på 2 steder, således at ingen behøvede at
benytte Storebæltsbroen. I Jylland blev
seminaret afholdt på Fjordgård Vineri i
Malling, og på Sjælland blev det afholdt
på Knud Lavard Centret i Ringsted,

begge steder med oplæg fra Jørgen Broe
og Søren Kofoed. I Malling havde Henrik
Tachau Kristensen et indlæg om Cool
Climate vine, og i Ringsted havde Harald
Krabbe et indlæg om kirsebærvin og om
tilblivelsen af hans vineri.
FDV’s bestyrelse besluttede ultimo 2015
at iværksætte et forsøg med henblik på at
organisere FDV i en regionsstruktur. Fyn
blev valgt som område for dette forsøg.
I foråret 2016 blev FDV’s medlemmer på
Fyn indkaldt til møde om dette på Dalum
Landbrugsskole. Bestyrelsens plan blev
fremlagt, og efter en del diskussion blev
der nedsat en styregruppe blandt de
fremmødte, der skulle arbejde videre
med regionen. Udvalgets arbejde gik lidt
skævt og førte til en opløsning. FDV’s
bestyrelse besluttede ultimo 2016 at give
regionsstrukturen endnu en chance ved
at nedsætte et nyt udvalg, som pt. består
af Leif Ganderup og Jørgen Broe. Leif og
Jørgen vil, eventuelt i samarbejde med
flere, starte forsøget op i løbet af foråret /
sommeren 2017.
Dansk Vindag, der afholdes i september,
blev igen i 2016 en meget stor succes med
mange åbne vingårde og mange besøgende. Dansk vindag er et meget vigtigt
arrangement, der tiltrækker mange vininteresserede og potentielle nye medlemmer. FDV skylder de vingårde, der holder
åben vingård, stor tak.
Arbejdet med planlægningen til VitiNord konferencen går som forventet. Vi
regner med at begynde at søge sponsorer
i foråret 2017. I slutningen af 2017 vil der
være behov for hjælpere til de mange
forskellige opgaver i forbindelse med
afholdelsen af den del af konferencen der
afholdes i Danmark, ligesom svenskerne
vil søge hjælpere til den svenske del af
konferencen.
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