Referat af bestyrelsesmøde

15. maj 2020

Virtuelt bestyrelsesmøde i Foreningen Dansk Vin den 15. maj 2020 kl. 16.00.
Deltagere: Hans Neergaard Münter (HM), Jean Becker (JBe) (med fra 16.43), Jørgen Broe (JB), Karin Sloth
(KS), Lars Holt (LH), Anders Andersen (AA), Ole Stauning (OS), Kurt Christiansen (KC), Søren Refslund
Møller (SRM) via tlf., Ernst Antonsen (EA)Mission, Vision og Børge Alstrup (BA).
Afbud: Christian Vejlgaard (CV), Niels Sjøj (NS) og Søren Kofoed Nielsen (SK).
Referent: Børge Alstrup

Referat
1. Velkomst og indledning ved formanden
Formanden HM bød velkommen, særligt til Ernst Antonsen og Søren Refslund, der begge var blevet
inviteret til at deltage.
2. Drøftelse af udkast version 2.1 FDV Mission, Vision og Strategi (MVS)
HM åbnede drøftelsen af MVS, som var udsendt i forvejen og blev vist på skærmen.
Vedr. baggrund: OS knyttede nogle kommentarer til fortiden, både med hensyn til vision (fra start
anerkendelse af DK som vinproducerende land) og med hensyn til splittelsen mellem erhvervsavlere
og hobbyavlere, som hovedsagelig havde baggrund i uenighed om vinskue.
KS foreslog, at forhistorien bliver lavet ultrakort, og at baggrunden for forslag om MVS skulle være
den nye struktur og de nye medlemsgrupper.
Vedr. struktur: Både KS og KC havde fremsendt nogle kommentarer på mail forud for mødet. På
baggrund af bl. a. formandsmødet blev det foreslået, at formuleringer omkring struktur blev
formuleret anderledes i lyset af, at foreningens medlemmer er frivillige og ikke alle ønsker at blive
”pålagt” opgaver af bestyrelsen. Det bør vendes om i formuleringerne.
Vedr. begreber: KS efterlyste at Cider også blev nævnt og at ”grøntsager” erstattes af ”urter”. OS
foreslog at fastholde betegnelserne Hobbyavler og Erhvervsavler i stedet for ”ikke-kommerciel” og
”kommerciel”. LH foreslog, at vi bruger betegnelserne ”hobbymedlemmer” og ”erhvervsmedlem”.
Det blev vedtaget.
Der blev foreslået et par små ændringer i teksten for lokalgrupper, som blev vedtaget.
Vedr. Mission: KS har udsendt forslag til ny formulering af foreningens formålsparagraf (§2) med
tre punkter i stedet for de nuværende 7. Det skal i givet fald godkendes på kommende
generalforsamling. Det blev vedtaget at fremsætte forslaget på generalforsamlingen, og at visionen i
MVS ændres tilsvarende.
Vedr. Aktiviteter: KS har i mail forud for mødet foreslået en række mindre ændringer i teksten.
Vedr. Vision: KC havde foreslået, at sætningen: ”Alle skal have nem adgang til at etablere sig som
hobby- eller erhvervsavler/-producent” medtages som en del af visionen. Det blev vedtaget, evt. med
let ændret formulering.
Vedr. Strategi: KC havde gjort opmærksom på, at tidsplanen er stram og bør ændres. HM foreslog,
at tidsplanen med årstal ændres til fase 1, 2, og 3 med et overlap mellem faserne på to år (1-4 år, 3-6
år og 5-10 år). Det blev vedtaget.
KS foreslog et nyt punkt under fase 1 om årlig budgetlægning for udvalg, lokalgrupper og
erfagrupper.

KS foreslog, at begrebet Operationel strategi bliver lagt ind i strategien. KS laver forslag til
formulering.
KC foreslog et nyt punkt i fase 1, om at bestyrelsen arbejder på at få flere foreningsaktive
medlemmer.
HM opsummerede drøftelserne og beslutningerne, og det blev aftalt, at formanden foretager rettelser
i MVS-dokumentet, som udsendes til kommentarer først i bestyrelsen og derefter i en større kreds til
bred drøftelse inden generalforsamlingen.
3. Kan vi fastholde datoen for Generalforsamlingen (06 SEP 2020 i Fåborg)?
HM gav udtryk for, at de seneste udmeldinger fra statsministeren formentlig giver mulighed for at
afholde generalforsamling den 6. september. KS gjorde opmærksom på, at vi stadig ikke kan være
sikre på, at vinskuet kan gennemføres den 5. september. Der vil også være en lang række praktiske
forhold, der i givet fald skal iagttages. SRM oplyste, at lokaler m.v. kan afbestilles uden økonomiske
konsekvenser indtil medio juli. Der kan ske meget inden da, hvor den endelige beslutning altså
senest skal tages. Det blev aftalt, at generalforsamlingen fastholdes den 6. september under
forudsætning af, at vinskuet kan gennemføres.
4. Eventuelt.
Intet under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 17.25

