Referat af virtuelt bestyrelsesmøde

14. januar 2020

Virtuelt bestyrelsesmøde i Foreningen Dansk Vin tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19.
Deltagere: Christian Vejlgaard (CV), Hans Neergaard Münter (HM), Karin Sloth (KS), Niels Sjøj (NS),
Anders Andersen (AA), Ole Stauning (OS), Kurt Christiansen (KC) og Børge Alstrup (BA).
Afbud: Jean Becker (JBe), Lars Holt (LH), Søren Kofoed Nielsen (SK) samt Jørgen Broe (JB).
Referent: Børge Alstrup

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste virtuelle bestyrelsesmøde blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et nyt punkt 6:
a. Kan der deltage mere end én fra hver lokalgruppe i formandsmøde
b. Pris for deltager i vinterseminar
3. Meddelelser fra formanden (HM)
Intet til referat
4. Økonomisk status. Fremlæggelse af udkast til regnskabsrapporten for 2019.
NS havde fremsendt rapport for drift 2019 og statusopgørelse for 2019. De sidste bogføringer blev
foretaget kort før kl. 18 i dag. Derfor har det ikke været muligt at færdiggøre regnskabet forud for
mødet. Der er derfor visse mangler i det endelige resultater for 2019, men der tegner sig et
overskud i størrelsesordenen 100.000. Det blev aftalt, at det færdige regnskab skal derfor foreligge
med kommentarer til bestyrelsens møde den 1. februar. Først derefter sendes det til revisorerne.
5. Indkomne forslag fra Idé-kassen
a) Læsbarhed i Vinpressen.
Der er fra et medlem rejst kritik af læsbarheden af Vinpressen. Det findes for svært for mange
medlemmer. OS finder kritikken delvist berettiget, specielt vedr. nr. 6, 2019. Dette blad var
ramt af lang og vanskelig læsbar artikel, som blev modtaget så sent, at der ikke kunne rettes
væsentligt af tidsmæssige grunde. Men i øvrigt er det et bevidst valg, at man ønsker et højt
fagligt niveau i bladet. Redaktionsudvalget vil arbejde på at undgå lignende tilfælde med meget
lange og vanskeligt tilgængelige artikler fremover, bl.a. ved at få oparbejdet en reserve af
letlæselige, mere tidsløse artikler, som kan bruges i nødstilfælde. Det blev foreslået, at nogle af
de mere vanskelige eller svært læselige bilag til artikler eller mere ”tunge” artikler lægges på
hjemmesiden. Det blev aftalt, at vi skal arbejde på at integrere de forskellige platforme, så
medlemmerne kan tilgå de dybere artikler, mens teasere m.v. kan tilgås af alle f. eks. på
Facebook.
b) Vinavlerforum vs. Facebook

Et medlem har sendt forslag til idékassen om at bestyrelsen bør drøfte vinavlerforum, som
efterhånden bliver brugt for lidt, hvorved vigtig viden og sparring går tabt. Det foreslås i
henvendelsen, at Facebook ikke bruges i stedet. KC har svaret medlemmet. Bestyrelsen
drøftede henvendelsen, og holdningen var, at det ikke er hensigtmæssigt at basere det hele på
Facebook. I stedet bør vi satse på at bevare den store mængde viden, der findes i
vinavlerforum, bl.a. ved at samle nogle typiske spørgsmål i en række FAQér indenfor en række
emner, samt en emneoversigt til de mere detaljerede artikler i Vinpressen. Det kan kombineres
med at lægge nogle sæsonafhængige appetitvækkere på Facebook.

6. Øvrige punkter
a. Kan der deltage mere end én fra lokalgrupperne i formandsmøde?
BA oplyste, at der er sendt invitation ud til 31 personer. Der er forespørgsel fra lokalgrupperne
om der som tidligere er mulighed for at sende to repræsentanter. Det blev aftalt, at der kan
deltage en ekstra repræsentant for lokalgrupperne. BA skriver rundt til de inviterede.
b. Fastlæggelse af deltagerbetaling for vinterseminar
Medlemsplejeudvalget har bedt om at få vinterseminar på hjemmesiden, i bladet og i on-line
booking. Seminaret afholdes den 21.3.20 på Dalum Landbrugsskole. Der skal fastsættes en
deltagerpris, før der kan åbnes for tilmelding. Der er tale om Pierre-Yves Bournerias som vil tale
om sensorisk og internationale bedømmelser af mousserende vine.
Det blev aftalt, at deltagerbetalingen skal ligge på 280. Det foreslås, at erfagruppe
mousserende vin laver et indslag på vinterseminaret, så folk kan få mere end et foredrag på ca.
3 timer. Det kunne måske også være interessant med Sigrid. BA kontakter Kenneth.
7. Fastlæggelse af næste møde. Lørdag den 1. februar på Dalum Landbrugsskole.
Det blev aftalt, at mødet indledes kl. 12.00 med frokost. KS måtte melde afbud til mødet.
.
8. Eventuelt
8.1 HM rejste spørgsmålet, om generalforsamlingen fremover bør afholdes i første kvartal i
stedet for 2. kvartal. Det opleves nu som et problem, at der går så lang tid fra
budgetvedtagelse på generalforsamlingen til regnskabsårets afslutning, at budgettet
bliver ”overhalet af virkeligheden”. Formålet skulle være, at budgettet skulle være mere
aktuelt. HM beder bestyrelsen overveje dette.
8.2 HM er i gang med at tænke på beretning og modtager derfor nu bidrag – gerne i form af
stikord – til beretningen. Der vil være et foreløbigt – ikke færdigt – forslag til beretning til
mødet den 1. februar.
8.3 KS orienterede om at der arbejdes på en ny forsikringsmulighed for planter (frugt, bær og
druer).

8.4 KS orienterede om, at hun arbejder videre med reglerne omkring udskænkning, som
trænger til afklaring og i givet fald om muligt få lavet reglerne om.

Mødet sluttede kl. 21.00

