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Bestyrelsens beretning for
foreningsåret 2021-2022
Igen i denne periode har Corona-pandemien påvirket vores aktiviteter. Dog i
mindre grad end sidste år. Så vi lykkedes
med at afvikle betydeligt flere af alle de
kurser og øvrige aktiviteter, som vi havde
planlagt. Det beskrives i det efterfølgende, hvor redegøres for følgende:
• Den overordnede økonomiske situation
• Medlemssituationen
• Afviklede aktiviteter
• Status i arbejdet med vores strategi
Bestyrelsens sammensætning, som den
blev besluttet på det konstituerende
bestyrelsesmøde umiddelbart efter seneste Generalforsamling: Formand: Hans
Neergaard Münter. Næstformand: Karin
Sloth. Kasserer: Ernst Antonsen. Øvrige
medlemmer: Jean Becker, Lars Holt, Søren
Rasmussen (ny) og Flemming Lind. Som
suppleanter valgtes Jørgen Broe og Søren
Refslund Møller. Herudover deltager
vores webmaster Kurt Christiansen, vores
redaktør Ole Stauning, formanden for
Medlemsplejeudvalget, Marianne Decker
og ikke mindst vores sekretær, Børge
Alstrup aktivt i bestyrelsens arbejde.
Den overordnede økonomiske
situation
Foreningens kasserer vil i detaljer gennemgå regnskabet for 2021 på generalforsamlingen. Foreningens økonomi
er overordnet sund. Årets resultat blev
positivt med DKK 105.491, hvilket er ca.
40.000 mere end budgetteret.
Medlemssituationen
I en forening som FDV er gennemsnitsalderen høj, hvilket indebærer et naturligt
frafald af medlemmer. Heldigvis er vi i
stand til at skabe en sådan interesse for
vores virke, at nye kommer til. Tallene ser
således ud: Ved sidste generalforsamling
den 20. juni 2021 var der 1.063 medlemmer. Primo februar i år er der kommet 56
nye medlemmer, mens 36 har meldt sig
ud. Altså en nettotilgang på 20 medlemmer pr. primo februar. Vores nu 1.083
medlemmer er fordelt på 971 hobby-, 96
erhvervs- og 16 udenlandske medlemmer
(hvoraf 1 er erhvervsmedlem).
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Afviklede aktiviteter
Foreningen har, trods de pålagte restriktioner, formået at fastholde et højt aktivitetsniveau.
Vi startede foreningsåret med at afvikle
Dansk Vindag. Overordnet mærker vi
en stigende interesse for, hvad der sker
rundt omkring hos jer medlemmer, hvad
enten I er hobby- eller erhvervsmedlemmer. Vi må erkende, at trods alt det
negative, der kan siges om Corona-pandemien, har den haft en positiv virkning
på befolkningens interesse for Dansk Vin.
Umiddelbart efter Dansk Vindag afviklede vi Vinskue 2021 i Fredericia. Flotte
rammer, stor deltagelse og gode resultater, som I har kunnet læse om i Vinpressen.
Senest har vi primo februar afholdt det
traditionelle Formandsmøde, hvor vores
lokal- og ERFA-gruppeformænd samles
til en intensiv dags drøftelser og orienteringer om aktuelle emner i foreningen.
Øverst på listen stod – og står stadig –
hvervning og fastholdelse af medlemmer.
Også på kursussiden har der været
et højt aktivitetsniveau. I alt små 200
medlemmer har deltaget i foreningens nu
6 forskellige kursustilbud. Vores Medlemsplejeudvalg arbejder på at udvide
kursustilbuddene, så de dækker bredt
både geografisk og tidsmæssigt. Men det
kræver flere instruktører, som vi i øjeblikket efterlyser med lys og lygte.
Også ude i lokal- og ERFA-grupperne
er aktivitetsniveauet højt, til gavn for et
bredere udsnit af vores medlemmer.
Status i arbejdet med vores strategi
og de enkelte udvalgs resultater
Igen i år vil beretningen læne sig op ad
FDV’s Mission, Vision og Strategi. Der er
sket betydelige fremskridt 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.
• Branchevisionen:
Alle danskere kender og prioriterer at drikke
lokale danske vine, herunder frugtvine, cider
og mjød.

De 21 aktiviteter fra Strategiens første
fase, På kort Sigt, arbejder vores udvalg
med at opnå gode resultater i, på vejen
frem mod visionerne. På vores hjemmeside (https://vinavl.dk/foreningen/
strategi/) kan I læse detaljerne.
Vinskueudvalget
Igen i dette foreningsår lykkedes vi at
ramme det vindue, der var åbent uden
restriktioner, og vi afviklede et vellykket vinskue i Fredericia den 3. weekend
i september. Her blev præsenteret 290
forskellige vine, som fik følgende medaljefordeling: 9 stk. Guld, 8 stk. Sølv, 40
stk. Bronze og 49 med prædikatet “Særlig
Udmærkelse”.
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 ITudvikling – 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.
Udvalgets fokus er nu skiftet mod processerne i forbindelse med den manuelle
opsortering af vine, og på den manuelle
håndtering af vinene ved selve bedømmelsen. Hvor IT systemet nu eliminerer
tidligere risici for taste- og filflytningsfejl,
skal farvekodestyring fremadrettet minimere risici for fejl i den manuelle proces
fra sortering til opskænkning.
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.
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Forsknings- og Udviklingsudvalget
På baggrund af Corona-situation er blot
afholdt 2 fysiske møder i året, nemlig et
møde i juni og et i december.
Udvalget diskuterer løbende høstrapport,
og samler op på seneste års og hvad det

kan betyde for næstfølgende års rapport.
De 2 meget vigtige forhold omkring de
data der indkommer, er repræsentativiteten og validiteten, dvs. hvor godt
repræsenter de indkomne data den samlede høst i Danmark det pågældende år,

og hvor gode/ troværdige er de indrapporterede data. Dette afsøger vi mulighederne for at forbedre. Tre medlemmer
i udvalget yder en stor indsats m.h.t. at
lave høstrapporten (Torben Toldam-Andersen, Søren Kofoed og Lars Holt).

Forårsseminar for foreningens
medlemmer den 22. maj 2022
Svenstrup gods, Borupvej 94, 4140 Borup
Pris 350 kr.
Der ydes refusion på ¼ brobizz for hver deltager, der kommer fra Fyn eller Jylland.
Du skal vælge et emne formiddag og et emne eftermiddag.
Medbring et vinglas, til formiddagssmagningen skal der dog bruges to glas.
Ankomst, kaffe og velkomst (9.30-10.00)
1. Formiddag (10.00-12.00)
For alle der vil udvide sortimentet
Frugtvin ved Copenhagen Winery. Copenhagen
Winery fremstiller vin af danske frugter fra cider
uden alkohol (0,2%) over mousserende vin og hedvin til likør på 43%. Det lykkedes os ikke at komme
på en dansk frugt, der ikke blev brugt til vinfremstillingen. Der bliver både fortalt om, hvordan det
er lykkedes at skabe denne succes, og serveret
smagsprøver af et blandet udvalg af produkterne
2. Formiddag (10.00-12.00)
For de, der gerne vil lære at smage på sin egen
vin med det formål at øge kvaliteten
Smagning på vin (medbring egen vin og to vinglas)
ved Marianne Decker. Fokus i dette afsnit er, at du
skal lære at smage på din egen vin og sammenligne med andres vine. I skal lære at tale om vinen,
og hvis der skulle være fejl på enkelte vine, kan
der måske også findes en forklaring, så det ikke
gentager sig.
FDV stiller en række vine til rådighed, men medbring gerne en af dine egne vine, så du kan bedømme den sammen med de øvrige deltagere.
Vi bliver opdelt i hold, så vi efter en fælles introduktion kan smage på vine i de enkelte grupper.

3. Eftermiddag (13.00-15.00)
For alle, der overvejer at blive erhvervsavler,
netop er blevet det, eller blot vil have en
oversigt over muligheden
Hobby til erhverv ved Niels Frees. 2 timer er ikke
tilstrækkeligt til at berøre alle de emner, der skal
være styr på, når man overgår fra hobbyavler til
erhvervsavler. Det medfører ofte en udvidelse af
bedriften.
Hvor meget der nås afhænger af, hvilke aktuelle
overvejelser hver deltager møder frem med. Men
der er emner som registrering og myndighedsgodkendelse, regnskab og afskrivningshastighed,
ekspansionshastighed, vineri m.m.
4. Eftermiddag (13.00-15.00)
For de, der er usikre på måling af sukker, syre,
pH eller sulfit
Måling af vin (medbring gerne eget udstyr) ved
Jørgen Broe og Søren Rasmussen. Her vil blive
forklaret og vist, hvordan de vigtigste parametre i
vinen måles. Har du egne instrumenter med, kan
du få råd og vejledning omkring brug.
Afslutning (15.00-15.30)

Kontaktperson:
Lars Holt, 2380 6058, larsholt@live.dk

Frokost, sandwich og et glas vin fra Copenhagen
Winery (12.00-13.00)
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Udvalget har også arbejdet omkring
bekæmpelsesmidler og -metoder, og har
bl. a. løbende kontakt med HortiAdvice
omkring dette. Antallet af godkendte
bekæmpelsesmidler – de må kun bruges
af erhvervsavlere – skrumper løbende,
og faktisk løber alle godkendt midler på
Middeldatabasen ud i 2022, men heldigvis fortsætter godkendelsen af 4 af de 5
sandsynligvis til udgangen af 2023. Men
vi skal finde nye løsninger på længere
sigt, og også finde metoder og midler, der
er tilgængelige for hobbyavlere. Noget,
der måske kunne være potentiale i, er
biologisk bekæmpelse, bl.a. skimmelsvampe f.eks. Trichoderma mod svampesygdomme.
Dyrkningsmetoder er et andet område vi
har drøftet. Ønsket er at få opsamling og
input fra avlere med erfaringer omkring
særlige dyrkningssystemer, bl. a. Phytosafe og et dyrkningssystem, PHC (Plant
Health Cure), som i hvert fald 3 avlere
helt eller delvis har implementeret. FoU
udvalg modtager meget gerne input/ erfaringer omkring diverse dyrkningssystemer, som måske kan bedre mulighederne
for at dyrke gode og sunde druer.
Hvilke muligheder er der for at vinificere
ikke helt modne druer, og opnå god/
hæderlig vin? Ja, det kunne være godt at
vide i de år, hvor fuld modning ikke er
mulig at opnå, p.g.a. vejrlig, smittetryk m.
v. Vi har drøftet forskellige muligheder,
og søger input fra avlere med erfaring,
som kan bearbejdes og deles (bl.a. i Vinpressen).
Endvidere har udvalget drøftet, hvor
mange og hvilke parametre det er vigtigt
at analysere i forbindelse med vinskuet,
men har ikke endeligt konkluderet, da
det bl.a. også er et spørgsmål om “costbenefit”.
Medlemsplejeudvalget
Udvalget har medvirket til at afvikle 9
kurser i både Jylland og på Sjælland med
i alt små 200 deltagere. I den forbindelse
arbejder udvalget på at øge antallet af instruktører, så det ikke altid er Tordenskjolds
Soldater, der forestår undervisningen.
Offentlige myndigheder
Udvalget har holdt et antal møder med
myndighederne om sprøjterestriktioner,
og en fremtid ud af denne problemstilling. Ligeledes er FDV gennem udvalget
bemyndiget til at udarbejde listen over
druesorter, der må dyrkes og anvendes til
kommerciel fremstilling af vine i Danmark.
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PR-udvalget
Udvalget har som i de foregående år
været involveret i forberedelsen af Dansk
Vindag i september i samarbejde med
sekretariatet. Forberedelsen består i udarbejdelse og udsendelse af pressemeddelelser til landsdækkende medier og
udsendelse af skabelon til lokale pressemeddelelser samt informationsmaterialer
til uddeling til besøgende på de deltagende vingårde.
I 2021 lykkedes det i et meget effektivt
samarbejde med Medlemspleje-udvalget
at få produceret en ny hvervefolder i
ugerne op til Dansk Vindag. Samarbejdet
om denne type opgave bør fortsættes i de
kommende år. Desværre var det kun et
mindretal af de vingårde, der holdt åbent
hus på Dansk Vindag, som rekvirerede
den nye folder; men vi havde heller ikke
meget tid til at gøre dem opmærksomme
på den, så de nåede det måske bare ikke
denne gang.
Salg- og marketingsudvalget
Udvalget udvirkede, at FDV havde en
stand på Madens Dag, hvor et antal
erhvervsmedlemmer kunne præsentere
deres produkter. Dette er en aktivitet,
FDV vil fortsætte med og videreudvikle
til andre lignende arrangementer.
Vinpressen
Vinpressens 29. årgang var på 6 numre.
Der blev udgivet 168 trykte sider foruden
16 sider, som kun blev publiceret digitalt,
totalt 184 sider.
Mødeaktiviteten i Vinpressens redaktionskomité har kun været minimalt
påvirket af Covid-situationen. Vi holdt
et virtuelt møde i slutningen af juni og
udskød vores fysiske møde til medio
august, som i 2020. Sandsynligvis bliver
det sådan med ét fysisk og et eller to
virtuelle møder i de kommende år.
I foråret 2021 modtog vi et uopfordret
samlet tilbud på produktion og distribution af Vinpressen. Det er sket før, at vi
har modtaget uopfordrede tilbud eller
selv har indhentet dem, de har dog tidligere ikke omfattet distributionen. Disse
tidligere tilbud har ført til den konklusion, at vi betalte det for produktionen
af Vinpressen hos vores eksisterende
samarbejdspartnere, som var markedsprisen. Imidlertid gav dette nye tilbud os
grund til at tro, at der kunne være penge
at spare. Det som vi især undrede os lidt
over var, at der tilsyneladende kunne spares penge på distributionen.

Vi har i en årrække haft et udmærket
samarbejde med samme grafiker og trykkeri, og var ikke interesserede i et skifte.
Vi gik derfor i dialog med trykkeri og
grafiker, og det førte også til nogle prisafslag. Samt til nogle forsøg på at finde en
billigere måde at distribuere Vinpressen
på, som har medført, at vi har skiftet
distributør to gange i 2021, først til en
ny, hvis serviceniveau vi efter nogen tid
måtte se i øjnene, ikke var tilfredsstillende, og derefter tilbage til PostNord; men
under nye vilkår. Det viste sig således at
være muligt at bibeholde det samarbejde
om produktionen, som vi er glade for, og
alligevel reducere omkostningerne. Vi vil
evaluere på distributionen igen i 2022.
Vi har også – med held – arbejdet for at
forbedre Vinpressens økonomi ved at
komme over det fald i annonceindtægter,
der havde været i de nærmeste foregående år. Alt i alt har 2021 således været
en årgang, hvor Vinpressen både har
opnået en lille vækst i publiceret omfang
og en forbedret økonomi i produktion og
distribution.
Øvrige tiltag og aktiviteter
Hjemmesidens videndatabase er udvidet
betragteligt, men primært vedrørende
vinavl af druer. Vi mangler i høj grad
stadig input fra medlemmerne vedr.
mjødbrygning og fremstilling af frugtvin.
Videndatabasen findes på www.vinavl.dk
under Inspiration.
Der er nu skabt et bedre grundlag for
at udsende nyhedsbreve, men dette er
endnu ikke taget i brug. Ligeledes kan
Lokal- og Erfagrupper nu oplægge informationssider på vinavl.dk.
Hjemmesiden gennemgår løbende
forbedringer og udbygninger. Senest
er søgemulighederne i Vinavlerforum
udviklet, vores MVS er som sagt gjort
tilgængelig inkl. status i de enkelte faser
og aktiviteter, og der er oprettet en jobbørs, hvor medlemmer kan tilbyde sine
kompetencer til fællesskabet.
Der er kommet lidt nyt på litteraturområdet. FDV udarbejdede input til bogen
Vinruten, hvor flere danske vingårde har
haft mulighed for at beskrive sig selv.
Dette slutter bestyrelsens beretning. Formanden takker bestyrelse, de to revisorer
og vores formænd for udvalg, lokal- og
ERFA grupper for det store arbejde, der er
udført i det forgangne foreningsår.
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