Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for foreningens
aktiviteter siden sidste generalforsamling
Ved generalforsamlingen den 16. april
2017 og på det efterfølgende bestyrelsesmøde fik bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Knud K. Zangenberg,
næstformand: Søren Koefod Nielsen, kasserer: Hans Neergaard Münter, bestyrelsesmedlemmer: Lars Holt, Ejgil Kølbæk,
Jørgen Broe, Søren Kongsted og Christian
Vejlgaard, suppleant: Anita Vesterdorf.
På generalforsamlingen i april 2017 vedtog vi nogle nye vedtægter for FDV, således at FDV kan rumme både frugtvinsproducenter, erhvervs- og hobbyavlere.
På samme generalforsamling blev forevist
en ny udvalgsstruktur, idet bestyrelsen
gjorde opmærksom på, at udvalgsstrukturen er og bør være dynamisk og at det
er bestyrelsens ansvar løbende at tilpasse
udvalgene efter de faktiske forhold.
Ydermere blev der forevist et forslag til
kontingentbetaling for erhvervsavlere/
producenter. Udvalg og kontingentstruktur for erhvervsavlere kom ikke til
afstemning. Det var aftalt, at der efterfølgende skulle afholdes en ekstraordinær
generalforsamling i august 2017.
Der opstod imidlertid nogle uafklarede
problemer omkring samarbejdsformen,
ligesom politikkerne for ansvarsfordeling
og bemanding af de på generalforsamlingen nævnte udvalg ikke er afklaret. Disse
forhold har bevirket, at FDV’s bestyrelse
besluttede at udskyde det foreslåede valg
af en ny bestyrelse, der skulle have været
afholdt på den ekstraordinære generalforsamling i august, indtil de nævnte
problemer er afklaret.
Da ovennævnte problemer stadig var uløste i december måned, og da Torben Toldam Andersen gjorde opmærksom på, at
DFF var nedlagt ved årsskiftet, besluttede
FDV’s bestyrelse at påbegynde arbejdet
med at etablere de nødvendige udvalg,
således at erhvervsavlernes/producenternes interesser kan tilgodeses. Bestyrelsen
inviterede 1 person fra henholdsvis DF og
DFF til at deltage i bestyrelsens arbejde
med at påbegynde færdiggørelsen af
udvalgene samt gennemgå kontingentoplægget, ligesom vi skal finde personer til
udvalgene og forslag til bestyrelseskandidater til generalforsamlingen i april 2018.
Vinterseminaret 2017 blev afholdt den
18. marts på Dyrehøjgaard på Røsnæs
og 19. marts på MoDaVi ved Kolding.
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Formiddagens program var et indlæg af
konsulent Helle Mathiasen, Gartneri Rådgivningen, vedrørende den “Pletvingede
Frugtflue”, der er set i Danmark, og som
kan anrette stor skade i vinmarken. Helle
Mathiasen demonstrerede også fangstfælder og fortalte om sidste nyt i forskningen
vedrørende bekæmpelsen af fluen.
Om eftermiddagen var der rundvisning
på henholdsvis MoDaVi og Dyrehøjgaard,
hvor fik et indblik i produktionen og
fremtidige planer samt smagt på diverse
vine. Stor tak til MoDaVi og Dyrehøjgaard
for 2 spændende dage.
Vinskuet blev i 2017 afholdt på Hotel
Comwell i Middelfart i august måned.
Resultatet fra den fantastiske sommer
2016 var 275 tilmeldte vine der fordelte sig
med 81 hvidvine, 26 mousserende vine, 53
rosé/clairet, 92 rødvine og 12 hedvine og
10 søde dessertvine. 1 vin blev afvist.
Comwell i Middelfart viste sig at være et
rigtigt godt valg til skuet, idet vi havde
god plads til at udstille de rekord mange
vine og et meget hjælpsomt personale. Der
var 89 tilmeldt til festmiddagen, der var en
hyggelig og god måde at afslutte skuet på.
Efter en lidt “skæv” start med regionstrukturforsøget på Fyn overvejede bestyrelsen en overgang at lukke forsøget. Men
da vi i bestyrelsen stadig mente, at regionsstrukturen er til gavn for foreningen
og efter at have diskuteret situationen på
formandsmødet i januar, besluttede vi, at
give regionsstrukturen endnu en chance
ved at nedsætte et nyt udvalg, som pt. består af Leif Ganderup og Jørgen Broe. Det
viste sig at være en god beslutning, idet
der nu er gang i arrangementerne i region
Fyn og vi regner med snart at starte en ny
region op.
Dansk Vindag 2017 blev som sædvanlig
afholdt 3. lørdag i september med i alt 42
åbne vingårde. I år havde FDV i samarbejde med mediehuset L-medier produceret et tillæg “Dansk Vin” til bladet
“FrilandsLiv”. Tillægget udkom sammen
med bladet i ugen op til vindagen. Ekstra
tryk af tillægget blev ligeledes fremsendt
til de deltagende åbne vingårde, og
tilbagemeldinger omkring tillægget har
været overvejende positive. Besøgstallet
varierede fra 10 og op til 400 besøgende.
Flere vingårde efterlyste en mere koor-

dineret mediekontakt ved fremtidige
“vindage”, hvilket bestyrelsen har taget
til efterretning.
I starten af 2017 besluttede vi at gå i
luften med FDV’s nye hjemmeside, selv
om der var flere af vores ønsker/krav til
den, som vores daværende udviklere ikke
havde imødekommet. I foråret besluttede
vi at skifte til et større og mere pålideligt
firma. Dette nye samarbejde har fungeret
til vores fulde tilfredshed og har foreløbig
ført til etablering af en integration mellem vores medlems- og økonomisystem
og hjemmesiden. Desværre har vi som
så mange andre måttet konstatere, at ITprojekter er dyrere end antaget. Bestyrelsen har derfor nedsat en IT-styregruppe,
der skal sikre, at udgifterne til de fremadrettede implementeringer af funktioner
til hjemmesiden er økonomisk forsvarlige
og skal i samarbejde med foreningens
forskellige udvalg sikre, at nye investeringer giver den størst mulige nytteværdi for
vores organisation og dens medlemmer.
Arbejdet med planlægningen til VitiNord
konferencen går som forventet. Vi er i
gang med at søge sponsorer. Der er nu
behov for at finde 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. Vi skal her opfordre eventuelle interesserede medlemmer i at melde
sig til sekretariatet nu.
Da det er Facebooksidens fornemmeste
opgave at henvise til foreningens hjemmeside for herved at fremme opslag på
foreningens hjemmeside, er der brugt
en del arbejde på at tilpasse Facebook til
den nye hjemmeside. Vi har for tiden 187
følgere på Facebook, og der har i 2017
være 50 opslag på siden, og hvert opslag
(deling) er set af 480 personer.
Da der er muligheder for betydeligt mere
aktivitet på Facebooksiden i 2018, er der
et stort behov for medredaktører til siden.
I forbindelsen med oprettelsen af tidligere
nævnte arbejdsgrupper er det besluttet
at oprette en PR-gruppe, hvis opgaver
blandt andet bliver at koordinere nyheder
og events mellem Facebook og hjemmesiden samt udarbejde pressemeddelelser til
TV og nyhedsmedierne.
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