
 
 

Foreningen 

DANSK VIN 

FDV bestyrelsens beretning for 2020-2021 

 

Igen i år påvirkede hele Corona-situationen vores forening. Ligesom sidste år har vi 

måttet aflyse aktiviteter, udskyde møder og tage – for os – utraditionelle 

mødeformer i brug. Men håbet er grønt som bladene på vores råvarer, så vi håber 

på, at tiden normaliseres så meget, at vi igen i år kan afvikle vinskuet som altid, og 

at vi kan mødes i vores vinlaug og socialisere som tidligere. Vi ser det som et 

fremskridt, at vi i år kan mødes til Generalforsamlingen i 2. kvartal, og derved 

overholde vores vedtægter. Med sidste års sene Generalforsamling den 6. 

september, lige efter vinskuet, betyder det, at denne beretning dækker mindre end 

et års foreningsliv.  

 

På Generalforsamlingen i september og det efterfølgende bestyrelsesmøde fik 

bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Hans Neergaard Münter, 

Næstformand: Karin Sloth, Kasserer: Ernst Antonsen (ny). Øvrige medlemmer: 

Jean Becker, Lars Holt, Anders Andersen (ny) og Flemming Lind (ny). Som 

suppleanter valgtes Jørgen Broe og Søren Refslund Møller (ny). Herudover deltager 

vores webmaster Kurt Christiansen, vores redaktør, Ole Stauning og ikke mindst 

vores sekretær, Børge Alstrup aktivt i bestyrelsens arbejde.  

 

Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg berolige foreningen med, at vores nye 

kasserer virkelig har kastet sig ind i kampen og fået godt greb om vores regnskab og 

bogføringen. Det har været et langt sejt træk, som har bragt os i mål. Men det hører 

I om i et senere punkt på dagsordenen. 

 

Årets beretning læner sig op ad den strategi, vi præsenterede på seneste 

Generalforsamling. Alle aktiviteterne har fået tilknyttet en ansvarlig, hvilket 

betyder, at der sker et skred i det arbejde, bestyrelsen foretager sig i retning mod 

vores visioner: 

Foreningsvisionen: 

Alle med interesse i avl og/eller produktion af vin, frugtvin, cider og mjød, er 

medlemmer i foreningen, som bistår dem med den hjælp, der er ønsket – uanset 

medlemskategori.  
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Branchevisionen: 

Alle danskere kender og prioriterer at drikke lokale danske vine, herunder 

frugtvine, cider og mjød.  

Strategiens første fase – På kort sigt – indeholder 21 aktiviteter, som er fordelt på 

vores forskellige udvalg. Mange er allerede iværksat, afsluttet eller nært 

forestående. Vores udvalg har således arbejdet med og opnået følgende delmål på 

vejen frem mod visionerne: 

    • Vinskueudvalget 

Udvalget lykkedes at afholde vinskuet 2020 inden alt lukkede ned igen. Arbejdet 

med dette års vinskue fortsætter ufortrødent, og vi planlægger at holde vinskuet i 

Trekantområdet lørdag den 18. september, idet vi har besluttet at skubbe datoen 14 

dage. 

Vinskueudvalget har videreført det omfattende arbejde med at digitalisere 

bedømmelsesprocessen, så denne bliver så præcis og retvisende som muligt. 

Digitaliseringen har – som med al anden IT-udvikling – vist sig dyrere end planlagt. 

Fordyrelsen skyldes i al væsentlighed, at også Frugtvin, Mjød og Cider nu skal indgå 

i bedømmelserne. Men det har været anstrengelserne værd: Foreningen har nu et 

gennemprøvet og velfungerende system med sikker dataformidling, som vi selv kan 

arbejde med og tilrette, uden at skulle involvere eksterne konsulenter. Det betyder, 

at vi på sigt kan tilbyde de lokale vinlaug programmet til deres lokale 

vinsmagninger og bedømmelser af deres egne vine. 

Parallelt med dette store arbejde, søger udvalget konstant at optimere analysen af 

vinene, så den sker så hurtigt som muligt, så I som medlemmer får resultater, der 

kan højne jeres produkter.  

Endelig er vinskueudvalget ved at lægge sidste hånd på en drejebog for, hvorledes 

vinskuet organiseres, samt retningslinjerne for vinene på vinskuet. 

    • Forsknings- og Udviklingsudvalget 

I dette udvalg arbejder vi på den lange bane med at optimere den kendte 

høstrapport, så den bliver mere repræsentativ. Et arbejde, I vil høre mere om i 

fremtiden, da det indebærer, at du som avler inddrages i rapporteringen af virket i 

vinmarken eller plantagen. 

Derudover har udvalget kastet sig over en tung og langsigtet opgave: Hvilke 

bekæmpelsesmidler og -metoder – specielt biologiske midler – er vejen frem for 
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Dansk Vin. Dette arbejde er tungt p.g.a. godkendelsesforløbet både i Danmark og i 

EU. 

Endelig har udvalget kig på at skabe en formaliseret uddannelse indenfor vin. 

Udfordringerne er mange, men ligeså er mulighederne. 

    • Medlemsplejeudvalget 

Udvalget var hæmmet af manglende formand, men efter sidste generalforsamling, 

hvor Marianne Decker blev udvalgt som formand, er arbejdet kommet i gang. 

Udvalget kigger dybt ned i aktiviteterne på kort og på mellemlangt sigt, og vil hen 

over sommeren komme med initiativer, som styrker vores service overfor 

medlemmerne. Senest er videokonferencer med relevante emner og gode 

foredragsholdere drøftet som mulige medlemstilbud i en tid, hvor forsamling er 

umulig. 

    • Offentlige myndigheder 

Dette vigtige udvalg skal sikre at vores lovgrundlag er så bredt og åbent som muligt. 

At restriktiv lovgivning bunder i faktuel viden, ikke i følelser. Udvalget har derfor 

haft 2 møder med Fødevareministeriet. Dels for at afklare, hvilke druesorter, det er 

lovligt at dyrke i Danmark, og hvordan myndighederne agter at følge op på dette, 

når Landbrugsministeriet (Plantedirektoratet) ikke længere fører direkte kontrol. 

Dels for at afklare processen for fastsættelse af vedligehold af BGB og BOB 

druesorter, samt ikke mindst et oplæg til vedligehold af vinifikationsmetoder, da vi 

har oplevet, at den lokale fødevarekontrol er begyndt at tolke bestemmelserne 

individuelt. 

Sidstnævnte har affødt en plan om et antal møder i 2021, så udvalget kan udarbejde 

en indstilling til bestyrelsen. 

    • Public Relations udvalget 

Udvalget har i det meste af 2020 kun haft et enkelt medlem; men har med betydelig 

opbakning fra sekretariatet forestået planlægningen af Dansk Vindag 2020 midt i 

september med udsendelse af pressemeddelelse og informationsmateriale til de 

vingårde, som ønskede det. Helt i tråd med vægten på at benytte den digitale 

kontaktflade til at nå offentligheden, er PR-udvalget og Webudvalget nu fusioneret, 

med øget aktivitet og øget vægt på den digitale kommunikation i vente.  

Planlægningen af Dansk Vindag 2021 er i fuld gang, og datoen er i år fastlagt til den 

4. september. 
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    • Salg- og marketingsudvalget 

Åben vingård blev klart påvirket af de begrænsninger som Corona pandemien gav. 

Foreningen aflyste derfor den planlagte større markedsføring af det årlige event. 

Derimod valgte vi at takke ja til en invitation til en fødevaremesse i TIVOLI, hvor vi 

præsenterede vin, frugtvin, cider og mjød. De repræsenterede medlemmer deltes 

om at passe boden. Økonomisk kom det slet ikke til at hænge sammen, ikke mindst 

fordi besøgstallet i TIVOLI pga. Corona var reduceret til 10% af det normale.  

I forbindelse med TIVOLI arrangementet blev foreningens marketing materiale 

(brochure, roll-ups og flyers) redesignet og genoptrykt. 

Vi afprøvede også et nyt koncept, hvor et udvalg af danske vine blev præsenteret i 

forbindelse med en særlig middag på restaurant Gemyse. Konceptet er interessant 

og kan udrulles, når verden igen bliver, så man kan gå på restaurant. Vi er allerede i 

kontakt med enkelte interesserede førende restauranter, også i provinsen. 

Arbejdet i Salgs- og marketingsudvalget var i 2020 båret af enkeltpersoner, men her 

i start 2021 er der nedsat et egentligt udvalg med repræsentanter for alle vores 

grene i foreningen. 

    • Redaktionsudvalget 

Vinpressen er udkommet med de planlagte 6 numre i 28. årgang, med en mindre 

forsinkelse i sensommeren fordi Corona-situationen greb ind i planlægningen. 

Indholdsmæssigt har vi været omkring alle de hovedemner, som vi normalt skriver 

om, og der har flere gange været så rigeligt stof, at publicering af noget af det måtte 

udskydes. I starten af 2021 greb vi til at udgive et tillæg i digitalt format for at undgå 

en yderligere ophobning. Vi har desværre ikke råd til at øge sideantallet i det trykte 

blad, i stedet arbejder vi for at finde besparelser og opnå yderligere 

annonceindtægter i 2021 og de kommende år. Tillige kigger udvalget på fortsat at 

supplere det trykte blad med digitalt materiale. 

    • Webudvalget 

Vi har valgt at fusionere webudvalget og PR-udvalget. Arbejdet i det hidtidige 

webudvalg har siden seneste Generalforsamling haft fokus på digitalisering af 

tidligere numre af Vinpressen og tilhørende søgefunktion. Dette arbejde er ikke 

færdigt og vil fortsætte i 2021. Dertil kommer en større synliggørelse af foreningens 

aktiviteter, bl.a. gennem en omlægning af videndatabasen så den i højere grad 

tilgodeser FDV’s målgrupper. Da domænet vinavl.dk primært er målrettet FDV’s 
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medlemmer, har vi valgt at oprette en ny hjemmeside, vinvej.dk, som er målrettet 

turister og andre vininteresserede, der f.eks. ønsker at vide noget om dansk vin, og 

eventuelt besøge en dansk vingård. Her er bl.a.en oversigt over danske vingårde der 

er åbne for besøg. På sigt er det planen, at siden skal have et engelsksproget 

spejlbillede. vinvej.dk vil blive en vigtig kilde til at øge kendskabet til dansk vin, 

både herhjemme og i udlandet. 

 

Formandsmødet 2021 blev udskudt til dagen inden Generalforsamlingen, hvilket 

betyder, at de mange gode ideer og tanker, der altid fremføres af vores engagerede 

lokale formænd, får et helt år til at modnes og evt. implementeres i, inden næste 

Generalforsamling.  

Vi fortsatte vores virtuelle mødeform, kun et enkelt fysisk møde blev det til, inden 

landet igen lukkede ned. 

 

Et af de mest succesrige tiltag i 2020 var arrangeret af ERFA-gruppen for 

mousserende vin ved Bjarne Ingstrup. Han havde allieret sig med 

Carl-Henrik Brogren og Torben Bo Toldam-Andersen.  Vi var ca. 20 

personer, der lavede mousserende vin efter Charmat metoden. Flere fustage 

størrelser blev afprøvet, både af vinavlere og frugtvinproducenter. Kurset blev en 

stor succes, og vi er flere der vil fortsætte med at fremstille mousserende vin på 

tryktank. 

 

Så alt i alt betragter bestyrelsen det nu afsluttede foreningsår som succesfuldt, hvor 

vi har fået godt greb om vores bogføring og regnskab, kommet godt i gang med de 

mange aktiviteter i strategien, og fået en spirende relation til myndighederne, så 

Dansk Vin møder så få restriktioner som muligt i fremtiden. Endelig viser det sig, at 

den fusion der skete for et par år siden mellem FDV, Danske Vingaarde, Dansk 

Forum for Frugtvin og Mjødbryggerne, bærer frugt. Vi inspireres af hinanden, og de 

mange gode kræfter, der er indenfor hvert felt, giver en synergi, som vi alle har gavn 

af. 

 

Hermed slutter bestyrelsens beretning. 

 


