Bestyrelsens beretning 2018/19
Ved generalforsamlingen den 7. april 2018
og på det efterfølgende bestyrelsesmøde
fik bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand: Knud K. Zangenberg, næstformand: Hans Neergaard Münter, kasserer:
Lilian Fruergaard Madsen, bestyrelsesmedlemmer: Lars Holt, Jean Becker,
Harald Krabbe, Christian Vejlgaard, suppleanter: Jørgen Broe, Anders Andersen.
På generalforsamlingen 2018 fremlagde
bestyrelsen reviderede vedtægter til
godkendelse, og da det udelukkende var
”skønhedsrettelser” og henvisningsrettelser, blev de enstemmigt vedtaget.
Vinterseminaret 2018 blev annonceret
afholdt den 17. og 18. marts med temaerne
”Vinsmagning for vinmagere” v/ Jørgen
Broe og ”Det rigtige glas til den rigtige vin”
v/ Heine René Egelund, der er uddannet
tjener og kok, samt autodidakt sommelier.
Da det viste sig, at tilmeldingen på Sjælland
var for lille og derfor ville give et solidt
underskud, besluttede vi at lægge de 2
seminarer sammen i Jylland. Da dette ville
betyde ekstra udgifter til kørsel og broafgift
for sjællænderne, blev det besluttet, at de
skulle møde på Storebæltsvej 100 i Korsør,
hvorfra der blev arrangeret samkørsel til
MoDaVi og retur til Korsør betalt af FDV.
I uge 31 afholdt Københavns Universitet KU, Sveriges Lantbruksuniversitet
i Malmø SLU, Foreningen Svenskt Vin
og Foreningen Dansk Vin VitiNord 2018
konferencen med deltagere fra mere end
15 lande. Konferencen startede mandag
med indskrivning af delegerede samt
smagning af svensk vin. Tirsdag blev der
afholdt konference på SLU i Malmø. Onsdag var der besøg på svenske vingårde,
hvor vi bl.a. så på markredskaber/maskiner. Onsdag aften var der vinsmagning af
dansk frugtvin og druevin på Pometet i
Tåstrup. Torsdag blev konferencen holdt
på KU Frederiksberg, hvor der også blev
smagt på vine, som delegerede havde
medbragt. Fredag besøgte konferencen
3 danske vingårde. At dømme ud fra de
meget positive tilbagemeldinger fra delegerede er jeg ikke i tvivl om, at konferencen er med til at bringe Skandinavien på
“det globale vinatlas”.
Lørdag den 1. september 2018 afholdt
FDV det årlige vinskue på Hotel Comwell
i Kolding og for første gang med deltagelse af frugtvine. Hvis der er nogen, der
har ment, at man ikke kan have frugtvin
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og druevin sammen, blev det her gjort til
skamme. Både vinskuet og den efterfølgende festmiddag viste, at vi både
kan diskutere fagligt og feste sammen.
Vi er mærkeligt nok det eneste land i
verden, hvor erhvervsavlere, hobbyavlere og frugtvinsproducenter er i samme
faglige forening. På trods af en noget
mat sommer, indleverede 90 avlere i alt
204 druevine og 59 frugtvine. Der blev
uddelt 3 guldmedaljer, 8 sølvmedaljer, 24
bronzemedaljer samt 62 særlige udmærkelser. Vinskuet blev besøgt af ca. 150
gæster, og 79 deltog i festmiddagen. Det
var tydeligt at se, at vi nu er en stor rummelig forening, idet følgende vintyper
var repræsenteret på skuet: Mousserende
vin, Hvidvin, Rosé, Clairet, Rødvin,
Dessertvin, Hedvin, trad. Cider, Mousserende æblevin, Mousserende frugtvin,
Kirsebærvin, Frugt hedvin, Frugt likør,
Isvin, Eau de Vie, Mjød m.m.
Dansk Vindag lørdag den 15. september
var noget af et tilløbsstykke, godt hjulpet af
den megen presseomtale. At dømme efter
tilbagemeldingerne har besøgstallet været
det største nogensinde. Jeg er ikke i tvivl
om, at det blandt andet skyldes den megen
presseomtale. Jeg kan kun gentage at en god
hjemmeside og PR er vigtig for foreningen.
Allerede i 2015 diskuterede bestyrelsen,
om vi skulle søge medlemskab i “Dansk
Gartneri”, idet vi fandt, at det netop var
denne organisation, vi har mest tilfælles med. Med den nye pesticidlov og
sammenlægningen med frugtvinsproducenterne og erhvervsavlerne blev et
medlemskab hos Dansk Gartneri meget
aktuelt. Dansk Gartneri har før hjulpet os
i forbindelse med sprøjtemidler. Vi har
derfor nu tilsluttet os foreningen “Dansk
Gartneri”, der er en underafdeling af
Landbrug og Fødevarer, og ser frem til et
godt samarbejde.
Den 26. januar 2019 afholdt foreningen
“formandsmøde” på Frederiksdal gods.
Hovedemnerne var de nye udvalg og
fremtidens vinskuer. På mødet deltog
bestyrelsen, udvalgsformænd og lokal/
erfagruppeformænd. Se det udførlige
referat i Vinpressen 1/19.
På formandsmødet fremlagde bestyrelsen
en strukturplan samt en beskrivelse af de
enkelte udvalgs opgaver og bemanding.
Desværre er bemandingen endnu ikke
helt på plads, idet følgende udvalg endnu
ikke dækker alle medlemsgrupper: PR-

Udvalget, Salg og Marketings Udvalget,
Udvalget for offentlige myndigheder
samt det meget vigtige Medlemsplejeudvalg. Da det er vigtigt for foreningens
sammenhængskraft, at alle medlemsgrupper er inddraget i de forskellige
udvalg, vil bestyrelsen og udvalgsformændene i den kommende tid arbejde
på at bemande udvalgene i henhold til
intentionerne.
Udover at vi selv vil huske denne for
vinavl så fantastiske sommer og en meget
stor høst, så har vejret skabt en enorm
interesse for dansk vinavl. Der har aldrig
før været så mange artikler og TV-indslag
om dansk vin. Vi kan i år se, at journalister i stort omfang har benyttet vores
hjemmeside til at finde relevante personer
til interviews og for at holde sig orienteret
om dansk vin. Den megen omtale i offentlige medier har bevirket en fremgang i
vores medlemstal, hvilket viser, hvor vigtig vores hjemmeside og PR-virksomhed
er for vores forening.

Rettelse:

Forkert stedsangivelse
i indkaldelsen til
generalforsamlingen i
Vinpressen nr. 1
Gennem en årrække var der opstået
en tradition for, at FDV afholdt forårets
ordinære generalforsamling på AU
Årslev – Nationalt Center for Fødevarer
og Jordbrug. Det havde vi sådan set
også regnet med at gøre i år; men AU
Årslev når desværre at lukke inden
da, så vi har måttet flytte generalforsamlingen til den gamle Høresal på
Dalum Landbrugsskole.
Beklageligvis nåede vi fejlagtigt at
annoncere den tidligere beliggenhed i
Vinpressens februarnummer.
Se nærmere om generalforsamlingens
dagsorden, valg til bestyrelsen, regnskab og eventuelle indkomne forslag
på vinavl.dk under Arrangementer, når
vi nærmer os generalforsamlingen.
Hvis du ønsker at bestille frokost i
forbindelse med generalforsamlingen,
skal det ske på FDV’s on-line booking. Her skal man logge ind med sit
medlemsnummer… emailadressen
virker kun som alternativt login på
hjemmesiden.
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