
 
 

Foreningen 

DANSK VIN 

Indkaldelse til FDV generalforsamling 2020 

 

Foreningen Dansk Vin indkalder herved til ordinær generalforsamling søndag den 6. 
september 2020 kl. 10.00. 

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 171, 5600 Faaborg. Der 
er registrering og kaffe fra kl. 9.30. 

Der er frokost kl. 13. Denne koster 55 kr., og forudgående bestilling og betaling af frokosten 
skal ske på https://webshop.winkas.net/vareoversigt.asp?kat=20&hkat=-
1&shopid=289659&VareGruppe=340  

 

Dagsorden i henhold til 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 aktiviteter siden seneste generalforsamling, ved 

formand Hans Münter. 
6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse, ved formand 

Hans Münter.   
7. Behandling af indkomne forslag. 

a) Godkendelse af bestyrelsens forslag til en Mission, Vision og Strategi for Foreningen 
Dansk Vin. 
Forslaget til MVS er fordelt til medlemmerne forud for Generalforsamlingen, og forudses 
drøftet.  
En godkendelse vil betyde, at FDV’s vedtægter §2, Formål, skal omformuleres. 

b) Formanden foreslår, at §2, Formål forenkles til følgende ordlyd: 

 §2, Formål. 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser: 

1. Gennem ny viden og vidensdeling blandt foreningens medlemmer fortsat at 
højne kvaliteten af dansk produceret vin, frugtvin, cider og mjød. 

2. At være interesse- og brancheorganisation for såvel hobby- som 
erhvervsmedlemmer. 

3. At fremme forbrugernes kendskab til og interesse for dansk produceret vin, 
frugtvin, cider og mjød. 

Motivation: 
Denne formulering er en forenkling af den hidtidige tekst, og vurderes at 
indeholde alle områder, som den nuværende tekst favner, uden at være for 
specifik. I tillæg ligger den i tråd med det arbejde, der er foretaget med 
føromtalte MVS. 
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c) Formanden foreslår, at datoen for Generalforsamlingen ændres, så denne ligger i 
tilslutning til Vinskuet. 
Motivation:  
Ligger Generalforsamlingen i tilknytning til Vinskuet, vil det spare medlemmernes (og 
bestyrelsens) tid og transportudgifter at deltage. Det er derfor sandsynligt, at flere 
medlemmer vil komme til Generalforsamlingen. Tillige vil budgetgodkendelsen for 
efterfølgende regnskabsår ligge tættere på pågældende år. 
Konsekvens: 
Vedtægtens §8 stk. 1 skal omformuleres til at afspejle ovenstående. 

8. Fremlæggelse af budget for 2021 og fastsættelse af kontingenternes størrelse. Bestyrelsen 
foreslår uændret 480 kr. i grundkontingent.  
Det er bestyrelsens forslag, at Erhvervsmedlemmer betaler et tillægskontingent, hvis størrelse 
er afspejlet pågældende Erhvervsmedlems produktion således (dette tillægges moms): 
 Produktion mindre end 10 hl:  500 kr. 
 Produktion mellem 10 og 100 hl: 1.000 kr. 
 Produktion større end 100 hl: 1.500 kr. 

9. Valg af   
1. Valg af kasserer. 

Niels Sjøj ønsker ikke at genopstille. 
Bestyrelsen foreslår Ernst Antonsen. 

2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år. 
Lars Holt genopstiller. 
Søren Kofoed Nielsen ønsker ikke at genopstille. 
Bestyrelsen foreslår Flemming Lind. 

3. Valg af 2 suppleanter, valgt for 1 år:  
Jørgen Broe genopstiller. 
Anders Andersen er rykket ind i bestyrelsen som suppleant for Christian Vejlgård, der 
afgik midt i sin valgperiode 
Bestyrelsen foreslår Søren Refslund Møller. 

4. Valg af 1 revisor, valgt for 2 år.  
Claus Skov Christensen genopstiller. 

5. Valg af 1 revisorsuppleant, valgt for 1 år.  
Mads Rosell Jørgensen genopstiller. 

10. Eventuelt. 

 

 


