Beslutningsreferat fra Foreningen Dansk Vins ordinære generalforsamling 2019
A"oldt lørdag den 11. maj 2019 fra kl. 10.00 på Dalum Landbrugsskole, Odense.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 8 stk. 4:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Udnævnelse af stemmetællere
5. Bestyrelsens beretning for foreningens akNviteter siden sidste generalforsamling, ved
formand Knud K. Zangenberg
6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår Nl godkendelse, ved Hans
Neergaard Münter
7. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår ændrede formuleringer i ﬂere paragraﬀer i vedtægterne
8. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastsæ[else af konNngentets størrelse. Bestyrelsen
foreslår uændret 480 kr. i grundkonNngent. TillægskonNngentet for erhvervsavlere foreslås
gradueret e]er produkNonsstørrelse således: Under 25 hl: 500 kr., 25-50 hl: 1000 kr. og
over 50 hl: 1500 kr. (alle beløb Nllægges moms).
9. Valg af
Formand, ulige år. Knud K. Zangenberg ønsker ikke at genopsNlle. Bestyrelsen foreslår
Hans Neergaard Münter. Kasserer, lige år. Lillian Fruergaard Madsen er ikke på valg,
men ønsker at fratræde i forbindelse med generalforsamliingen, hvorfor der skal
vælges ny kasserer. Bestyrelsen foreslår Niels Sjøj.
a. Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år. (Der er 3 medlemmer, der er på valg i ulige år
og 2 i lige år). På valg er: ChrisNan Vejlgaard og Jean Becker, der ønsker at
genopsNlle, samt Harald Krabbe, der ikke ønsker at genopsNlle.
b. 2 suppleanter, valgt for 1 år. På valg er Jørgen Broe og Anders Andersen.
c. 1 revisor, valgt for 2 år. På valg er Leif Møller Petersen.
d. 1 revisorsuppleant, valgt for 1 år. På valg er Mads Rosell Jørgensen.
10. Eventuelt
Der var mødt 36 stemmeberehgede Nl generalforsamlingen.
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Referat
Ad 1. Valg af Dirigent
Torben Bo Toldam-Andersen (TT-A) blev foreslået og valgt.
Ad 2. Valg af referent
Børge Alstrup blev foreslået og valgt.
Ad 3. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 4. Udnævnelse af stemmetæller
Bjarne Thougaard og Kim Møllebro Hansen blev valgt.
Ad 5. Bestyrelsens beretning for foreningens akEviteter siden sidste generalforsamling
Formanden Knud K. Zangenberg (KKZ) supplerede bestyrelsens skri]lige beretning. Herunder omtaltes:
•

Vinterseminar 2018 som blev aﬂyst på Sjælland og a"oldt samlet i Jylland

•

ViNNord arrangeret af Landbrugsuniversitetet i Malmø, Københavns Universitet og de to foreninger
i Sverige og Danmark

•

Vinskuet 2018, hvor der var frugtvin og mjød med

•

Dansk Vindag

•

Medlemskab af Dansk Gartneri

•

Formandsmøde, bl.a. med drø]else af udvalg i foreningen

•

PR-arbejdet i forbindelse med vinskue, Dansk Vindag og den ﬂo[e sommer, som har givet ﬁn
omtale og medlemsfremgang.

Here]er blev beretningen sat Nl debat.
Der blev sNllet spørgsmål om antal deltagere i Dansk Vindag. Det konkrete tal kendes ikke, men der var
meget stor deltagelse.
Der blev også spurgt om erhvervsmedlemmer kunne blive tvunget Nl individuelt medlemskab af
Gartnerirådgivningen. Nu er foreningen medlem af Gartnerirådgivningen, så der bliver ikke tale om
individuelle medlemskaber.
Endelig blev det foreslået, at foreningen undersøger, hvorfor medlemmer melder sig ud. De hyppigste
årsager der angives for udmeldelse er dødsfald, alder og deraf følgende manglende mulighed for at
fortsæ[e vinavl.
Dere]er blev beretningen godkendt.
Ad 6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår
Hans Neergaard Münter (HNM) gennemgik resultatopgørelsen for 2018 og kny[ede kommentarer Nl.
Here]er blev balancen gennemgået.
E]er enkelte spørgsmål af opklarende karakter blev det fremlagte regnskab godkendt.
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Ad 7. Behandling af indkomne forslag
1. Der er fra bestyrelsen kommet forslag om en række vedtægtsændringer af primært redakNonel
karakter: HNM gennemgik forslagene Nl vedtægtsændringer, hvor der er to væsentlige ændringer:
Det drejer sig om §4 og §7.

Here]er blev vedtægtsforslagene gennemgået og generalforsamlingen tog sNlling paragraf for
paragraf.
Ændringerne i
§1 blev godkendt
§2 blev godkendt med en enkelt sproglig re[else, idet formuleringen i pkt. 6 ”…indenfor vin- og
frugtvinsavl samt brygning af mjød” blev ændret Nl ” ..indenfor vin, frugtvin samt mjød”
§3 blev godkendt
§4 blev godkendt med Nlføjelsen: ”, hvilket fremgår af bestyrelsens forretningsorden”
§5 blev godkendt
§7 blev godkendt
§8 blev godkendt
§11 blev godkendt.
Ad 8. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsæLelse af konEngentets størrelse
HNM fremlagde budget for 2020 og Nlkny[ede bemærkninger.
HNM gennemgik forslag fra bestyrelsen Nl konNngentstruktur og størrelse fra og med 2020.
GrundkonNngentet foreslås fastholdt på 480,00 kr. årligt.
Der foreslås et ligeledes uændret produkNonsa"ængigt NllægskonNngent for erhvervsavlere såedes:
Op Nl 25 hl: 500,00 kr. årligt.
25-50 hl: 1000,00 kr. årligt.
Over 50 hl: 1500,00 kr. årligt.
GrundkonNngent og NllægskonNngent for erhvervsavlere Nllægges moms.
Under deba[en blev der givet udtryk for behov for styrkede akNviteter lokalt, og spørgsmålet er, om
budgemorslaget kan rumme en sådan øget akNvitet. Formanden Nlkendegav, at man arbejder på at få øget
kursusakNvitet i foreningen, og webudvalget vil bestræbe sig på at synliggøre den akNvitet, der ﬁnder sted
lokalt. Der udspandt sig en længere drø]else af, hvordan foreningen markedsfører sig selv og dansk vin.
Det blev endvidere foreslået, at budge[et fremadre[et blev mere detaljeret på specielt de større poster.
Det vil gøre budge[et mere gennemskueligt og le[e en prioritering mellem forskellige indsatser i det
kommende år, herunder budge[er for de enkelte udvalg. Bestyrelsen Nlkendegav forståelse for disse
synspunkter, og der er budge[er under udarbejdelse i samarbejde med udvalgene.
KonNngenmorslaget blev here]er enstemmigt vedtaget.
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Ad 9. Valg af
a) Formand, ulige år
Knud K. Zangenberg ønsker ikke at genopsNlle. Hans Neergaard Münter blev valgt med
akklamaNon.
b) Kasserer, lige år
Lillian F. Madsen ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslog Niels Sjøj, som præsenterede sig selv.
Niels Sjøj blev valgt med akklamaNon for 1 år.
c) Bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år.
Bestyrelsen foreslår ChrisNan Vejlgaard, Jean Becker og Karin Sloth. Karin præsenterede sig selv
kort. Søren Kofoed Nielsen ønskede også at sNlle op.
Der blev derfor foretaget skri]lig afstemning, idet de tre kandidater med ﬂest stemmer ville blive
valgt for to år og den oerde kandidat for et år
Valgt for 2 år blev e]er skri]lig afstemning ChrisNan Vejlgaard (32 stemmer), Karin Sloth (30
stemmer) og Jean Becker (24 stemmer).
d) Bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år.
Søren Kofoed Nielsen blev valgt (19 stemmer).
2 suppleanter, valgt for 1 år.
På valg er Jørgen Broe og Anders Andersen. Begge blev genvalgt.
e) 1 revisor, valgt for 2 år
På valg er Leif Møller Petersen, som ikke ønsker genvalg. Niels Frees blev valgt.
1 revisorsuppleant, valgt for 1 år.
På valg er Mads Rosell Jørgensen, som genopsNller. Mads blev valgt.
Ad 10. Eventuelt
Det blev problemaNseret at frugtvine koster det samme for at deltage på vinskue, når der ikke
gennemføres en analyse af frugtvine. ProblemaNkken gives videre Nl vinskueudvalget.
Et medlem er blevet kontaktet af et svindelﬁrma fra Thailand. Der er grund Nl at advare kollegaer mod at
indgå a]aler med ﬁrmaer. Det Nlkendegives, at det er et omfa[ende problem for erhvervsavlere.
Der blev rejst spørgsmål om, hvorfor hobbyavlere skal følge samme regler som erhvervsavlere Nl vinskue.
Det kan indebære, at man må sende sin vin Nl udlandet for at få lavet en (dyr) analyse. Der blev givet
forskellige begrundelser for, at reglerne skal være fælles. Der er ﬂere muligheder for at få lavet analyser af
sine vine i Danmark, selv om de ikke deltager i vinskuet.
Spørgsmålet om sprøjtemidler blev rejst. Nu hvor vi er medlem af Gartnerirådgivningen, er det dem, der
tager sig af at søge forlængelse eller godkendelse.
Jens Madsen orienterede om en arNkel i GartnerNdende om Xylella FasNdiosa, som er en skadevoldende
bakterie, som kommer sydfra. Hvorfor får vi ikke sådan en arNkel i Vinpressen? Det blev der givet ﬂere
mulige forklaringer på. Det blev i øvrigt oplyst, at bladet udgives af Gartnerirådgivningen og arNklen kan
ﬁndes på ne[et.
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Den nyvalgte formand takkede for valget, takkede forsamlingen og dirigenten for god ro og orden, samt
takkede specielt den afgående formand for ﬁre års stort arbejde med bl.a. ny hjemmeside og
sammenlægning af foreningerne, senest med mjødproducenter. Here]er fortalte HNM om sine
overordnede visioner for foreningen.
Generalforsamlingen slu[ede kl. 13.00.

Virum den 12.5.19

Torben Bo Toldam-Andersen, dirigent

Børge Alstrup, referent
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