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På sidste års Generalforsamling og det efterfølgende bestyrelsesmøde fik bestyrelsen følgende 
sammensætning: Formand: Hans Neergaard Münter, Næstformand: Christian Vejlgaard. Kasserer: Niels 
Sjøj. Øvrige medlemmer: Jean Becker, Lars Holt, Søren Kofoed, Karin Sloth. Som suppleanter valgtes Jørgen 
Broe og Anders Andersen. Gennem foreningsåret har næstformanden, Christian Vejlgaard, desværre 
måttet sande, at hans frivillige arbejde i foreningen ikke var foreneligt med hans stadigt mere krævende 
job, så Christian så det nødvendigt at trække sig fra bestyrelsen. Anders Andersen, vores 2. suppleant 
indtrådte i bestyrelsen i Christians sted. En stor tak herfra til Christian for hans store arbejde i sin tid i 
bestyrelsen. Vores kasserer, Niels Sjøj, som jo indtrådte på posten, da vores tidligere kasserer afgik midt i 
en valgperiode, har valgt ikke at genopstille. Heldigvis er det lykkedes at finde en meget egnet kandidat til 
posten. Tillige har Søren Koefoed, som også trådte til med kort varsel, da jeg blev valgt til formand, og 
derfor efterlod en tom stol i et år, også meddelt, at hans job ikke er foreneligt med bestyrelsesarbejdet. Så 
også en stor tak til Niels og Søren for deres indsats i bestyrelsen. Det betyder, at vi – ud over at vælge en ny 
kasserer – tillige skal vælge nye kandidater ind på en bestyrelsespost og som suppleant. 

Jeg vil starte beretningen bagfra, for hele den yderst uheldige COVID-19 situation har også – naturligvis – 
haft indflydelse på, hvorledes vores forening har kunnet agere. I respekt for de dengang lidt løsere 
begrænsninger i forsamlingsfriheden måtte jeg med tungt hjerte aflyse årets Vinterseminar, som vi ellers 
havde haft store forventninger til. Vi havde fundet en meget kvalificeret foredragsholder fra Frankrig, som 
havde forberedt en præsentation af mousserende vine og disses fremstilling. Kombineret med vores egen 
Torben Toldam-Andersens foredrag om dyrkningsegenskaber og planternes kvalitet havde seminaret 
henvendt sig til størsteparten af vores medlemmer. Desværre har situationen ikke givet bestyrelsen 
mulighed for at genoverveje en dato for seminaret endnu. Aflysninger har også ramt flere lokale 
arrangementer og foreningens uddannelsesmoduler, ligesom hovedparten af de mange laug og andre 
grupperinger har måttet reducere sine aktiviteter. Endelig har vi i år måttet ty til en udskydelse af 
Generalforsamlingen til senest muligt i 2. kvt. for dog at kunne overholde vedtægterne.  

Foreningens kommercielle producenter er hårdt ramt af COVID-19 restriktionerne. Hovedparten af deres 
produktion afsættes til restaurationsverdenen, og nedlukningen af den har desværre haft yderst negative 
konsekvenser i form af fuldstændig nedlukning af salget for nogens vedkommende. I halen af dette har 
udskydelse af bryllupper, konfirmationer og lignende private arrangementer betydet, at også nethandlen er 
gået i stå. Endelig har alle måttet lukke for deres egne vinsmagninger og andre vingårdsaktiviteter. Så 
samlet set er den kommercielle del af vores spændende branche bragt i knæ. I løbet af foråret har 
bestyrelsen sammen med de kommercielle producenter forsøgt at finde løsninger på, hvorledes man kunne 
får handlen med danske produkter i gang igen. Forhåbningen er bl.a., at den ”Køb Dansk bølge” der er 
begyndt at rejse sig på de sociale medier, vil få er afsmittende effekt, også på vores branche. Men intet 
kommer af sig selv, så vi skal alle gøre vores til, at italesætte dansk vin som det kvalitetsprodukt, det er. 

Men nu skal COVID-19 situationen ikke overskygge det øvrige gode arbejde, der er sket i foreningen i dette 
foreningsår. Som nyvalgt formand er min primære opgave at konsolidere foreningen efter fusionen med 
Danske Vingårde, Dansk Forum for Frugtvin og Danske Mjødbryggere. Sammenlægning har betydet, at 
foreningens fokus har skiftet karakter. Vi er nødt til at favne bredere. Derfor har jeg iværksat udarbejdelse 
af en foreningsstrategi, som skal lægge sporene for det aktiviteter, som bestyrelsen og udvalgene har 
fremover. Bestyrelsen har defineret foreningens vision for 2030 som: Alle danskere kender og prioriterer 
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at drikke lokale danske vine, herunder frugtvine og mjød, og bestyrelsen og udvalgene arbejder nu 
med de aktiviteter, der skal føre frem til visionen. Aktiviteterne i strategiens handleplan vil påvirke arbejdet 
i foreningen også i de kommende foreningsår.   

Et yderst velarrangeret vinskue løb af stablen den første lørdag i september i Slagelse med det største antal 
tilmeldte vine nogensinde, og et rekordstort antal præmier og diplomer. Forud for selve vinskuet, havde 
vinskueudvalget udviklet et nyt IT-program til dommernes smagsregistreringer. Programmet virkede efter 
hensigten, og reducerede arbejdet både hos arrangørerne og dommerne, ligesom det reducerede risici for 
fejl. En videreudvikling af IT-programmet er sat i værk til at understøtte alle de nye vintyper og mjød, som 
jo nu er del af foreningen. Dette forventer vi os meget af. 

Foreningens mange udvalg har arbejdet målrettet med at opfylde de opgaver, der er beskrevet i deres 
opgaveformuleringer. Vi har ændret hjemmesidens opsætning og lay-out, vi har haft fokus på foreningens 
ansigt udadtil på Facebook. Vi arbejder på at understøtte de kommercielle producenter og har i dialog med 
myndighederne fået afklaret regelsættet om vinplanter, og vores indsats med at undervise vores 
medlemmer i alle de forskellige moduler, vi har opsat, har været en stor succes. Flere medlemmer end 
tidligere har deltaget ud de udbudte kurser, hvilket er en trend, vi håber på vil fortsætte de kommende år. 
Vi arbejder løbende på at forbedre både kvalitet og udbud af kurser.  

Vinpressen er udkommet hver anden måned som hidtil, og selvom andre foreninger har flyttet deres 
medlemsblad over på den digitale platform, har vi i FDV valgt at fastholde det fysiske blad, hvilket vi 
vurderer er vigtigt for rigtigt mange medlemmer. 

På årets formandsmøde, hvor formændene for Lokalgrupperne og et par ERFA-grupper mødtes med 
udvalgsformænd og bestyrelsen, arbejdede vi med styrke og forbedre de tilbud foreningen kan tilbyde 
både nuværende og nye medlemmer. Ligeledes bidrog formændene konstruktivt til det igangværende 
arbejde med foreningsstrategien.  

Længe før COVID-19 begrænsningerne havde bestyrelsen valgt at omlægge sin måde at mødes på. Vi 
mødes fortsat fysisk ca. én gang i kvartalet, men derimellem mødes vi nu virtuelt 1 – 2 gange mellem de 
fysiske møder. Her drøfter vi så nogle få emner mere detaljeret. Det sparer bestyrelsesmedlemmerne for 
meget tid og mange kilometer på landevejen, ligesom det sparer foreningen penge til kørselsgodtgørelse. 
Erfaringerne er gode, og det er en måde vi vil fortsætte at mødes på fremover. 

Bestyrelsen har de seneste år haft fokus på foreningens økonomi. Efter et par år med planlagt lavvande i 
kassen, har foreningen igen de ønskede midler på kistebunden til, at vi kan gennemføre de forbedringer og 
aktiviteter, vi vurderer nødvendige for at bringe foreningen frem mod visionen i strategien.  

I skrivende stund er der endnu ikke lempet på begrænsningerne i forsamlingsfriheden, men i lighed med 
resten af Danmark forventer vi, at der løsnes op, så vi gradvis kan vende tilbage til tilstande, der ligner, 
hvad vi var vant til, så vi alle kan få det ud af foreningslivet, vi hver især ønsker. 

Så alt i alt betragter bestyrelsen det nu afsluttede foreningsår som succesfuldt, hvor vi har opnået mange af 
de ting, vi satte os for øje sidste år. 

Hermed slutter bestyrelsens beretning. 

 

 


