Beslutningsreferat fra Foreningen af Danske Vinavleres generalforsamling
2017
A"oldt lørdag den 22. april 2017 fra kl. 10.00 på AU Forskningscenter, Årslev, Kirs@nebjergvej 10,
5792 Årslev.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 10:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Udnævnelse af stemmetæller
5. Beretning for det forløbne år
6. Regnskab for det forløbne år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Budget for næste år og fastsæTelse af kon@ngentets størrelse
9. Valg af
a. Formand, ulige år
b. Kasserer, lige år
c. Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år
d. 2 suppleanter, valgt for 1 år
e. 1 revisor, valgt for 2 år
f. 1 revisorsuppleant, valgt for 1 år.
10. Eventuelt
Der var mødt 39 stemmebereWgede @l generalforsamlingen.
Referat
Ad 1. Valg af Dirigent
Torben Toldam-Andersen blev foreslået og valgt.
Ad 2. Valg af referent
Børge Alstrup blev foreslået og valgt.
Ad 3. Godkendelse af dagsordenen
Frede Thomsen opponerede imod, at de omfaTende ændringer i forbindelse med evt. sammenlægning ikke
er blevet sendt ud sammen med indkaldelsen eller på mail @l medlemmerne. Det er ikke god
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foreningskotume. Formanden oplyste, at reglerne er fulgt men tog kri@kken ad notam. Dagsorden blev
hereZer godkendt.
Ad 4. Udnævnelse af stemmetæller
Else Andersen og Chris@an Vejlgaard blev foreslået og valgt.
Ad 5. Beretning for det forløbne år
Formanden supplerede den skriZlige beretning. Herunder omtaltes:
•

Samarbejdet med Danske Vingårde herunder foreningsmøder og vinterseminarer a"oldt hos
erhvervsavlere

•

Arbejdet omkring sammenlægning med Dansk Forum for Frugtvin(DFF) og Danske Vingårde (DV)

•

Etablering af ny hjemmeside og problemer heromkring

•

FDV på Facebook

•

Vinskue i Ringsted

•

Vinterseminarer og den rela@vt lille deltagelse

•

Regionsstrukturen

•

Dansk Vindag

•

Vi@Nord2018

HereZer blev beretningen sat @l debat.
EZer en kort debat blev beretningen godkendt.
Ad 6. Regnskab for det forløbne år
Kasserer Hans Neergaard Münter fremlagde regnskabet og knyTede oplysende bemærkninger @l enkelte
poster, især hvor regnskabet afveg fra budgeTet. Der er behov for at udbygge kontoplanen lidt, så den
svarer @l de ak@viteter, som foregår i foreningen.
Der blev rejst kri@k af balancen, hvor ak@ver og passiver ikke er lige store og at underskud i regnskab og i
balance ikke er lige store. Det blev på den baggrund foreslået, at regnskabet tages @l eZerretning og at der
fremlægges et nyt, revideret og korrekt regnskab på en ekstraordinær generalforsamling. På den baggrund
blev det endvidere foreslået, at foreningen bliver professionaliseret på det regnskabsmæssige område.
Generalforsamlingen hens@llede, at der fremover kommer en revisor ind over regnskabet.
Regnskabet blev hereZer taget @l eZerretning.
Ad 7. Behandling af indkomne forslag
1. Der er kommet forslag om, at foreningen fremover skal hedde Foreningen Dansk Vin.
2. Forslag om sammenlægning og @l vedtægter i forbindelse med sammenlægning af foreningerne
(DFF, DV og FDV).
Det aZales at behandle punkt 2. først, idet det er det mest vidtgående forslag.
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Ad 2.
Formanden fremlagde forslag @l vedtægtsændringer herunder den foreslåede kon@ngentmodel.
DereZer fulgte en overordnet debat om fordele og ulemper ved sammenlægning, om
beslutningsprocessen, godkendelse af vedtægter samt s@llingtagen @l ny kon@ngentstruktur og ny
gruppestruktur.
DereZer fulgte en afstemning om hvorvidt man kan @lsluTe sig det forelagte beslutningsforslag om
sammenlægning af de tre foreninger. Grundlaget er en proces, hvor FDV er den fortsæTende forening,
som på baggrund af de foreslåede vedtægtsændringer får et bredere formål hvoreZer de nye
medlemmer kan optages. På en ekstraordinær generalforsamling vælges en ny bestyrelse og
vedtægtsændringerne konﬁrmeres.
For sammenlægning stemte 34. Imod stemte 0. 5 stemmesedler var blanke. Forslaget er derfor
vedtaget idet mere end 2/3 af de fremmødte har stemt ja.
Ad 1. Der stemmes om vi ønsker navnet ændret @l Foreningen Dansk Vin.
For forslaget stemte 31, 5 stemte nej og 3 stemte blankt. Forslaget blev vedtaget.

Ad 8. Budget for næste år og fastsæIelse af konJngentets størrelse
Budget for 2017, som er leTere revideret og budget 2018 blev gennemgået af kassereren. Budgegorslaget
baseres på fortsat kon@ngent på 450 kroner årligt.
Budget og kon@ngent blev vedtaget.
Ad 9. Valg af
a) Formand, ulige år
Formand Knud K. Zangenberg blev valgt i 2015 og er således på valg.
Formanden blev valgt med akklama@on.
b) Kasserer, lige år
Kasserer Hans Neergaard Münter blev valgt i 2016 og er således ikke på valg.
c) Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år
d) På valg er Ejgil Kølbæk, Kim Møllebro Hansen og Søren Kongsted. Ejgil Kølbæk og Søren Kongsted
modtager genvalg. Kim Møllebro Hansen modtager ikke genvalg. Chris@an Vejlgaard ops@llede og
han valgtes sammen med Ejgil Kølbæk og Søren Kongsted med akklama@on.
2 suppleanter, valgt for 1 år. På valg er Anita Vesterdorf og Kenneth Højensgaard Jensen. Kenneth
Højensgaard Jensen modtager ikke genvalg.
Anita Vesterdorf modtager genvalg og blev valgt. Der var ikke andre kandidater, så nr. to
suppleantpost er vakant.
e) 1 revisor, valgt for 2 år
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På valg er Jan Andersen, som er afgået ved døden i eZeråret. Leif Møller Petersen blev foreslået og
valgt.
f)

1 revisorsuppleant, valgt for 1 år.
Mads Rosell Jørgensen blev foreslået og valgt.

Ad 10. Eventuelt
Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Kim Møllebro Hansen for indsatsen for
foreningen.
Der blev spurgt @l, om foreningens 25-års jubilæum i 2018 skulle fejres. Formanden oplyste, at der ikke
var konkrete planer endnu, men at bestyrelsen var helt opmærksom på jubilæet og at der vil blive en
fejring.
Det blev foreslået, at bestyrelsen nedsæTer ﬂere udvalg. Vi mangler f. eks. viden om grundstammer.
Det er lidt svært at skaﬀe ak@ve medlemmer @l udvalg, men bestyrelsen er posi@v overfor tanken.
Den 17. maj kl. 10 laves en maskindemonstra@on på Pometet. (Arrangementet er eZerfølgende ﬂyTet
@l august, ny dato ikke besluTet).
Det blev oplyst, at årets Vinskue a"oldes den 19. august 2017 på Comwell i Middelfart. Det blev
endvidere oplyst, at der er sket mindre ændringer i bedømmelsen og ved @lmeldingen.
Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden og takkede dirigenten.

Virum den 24.4.17

Torben Bo Toldam-Andersen, dirigent

Børge Alstrup, referent
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