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Dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår. 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
4. Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
6. Valg af revisorer. 
7. Valg af revisorsuppleant. 
8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Eventuelt 

Ad. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ole Gjerding, der accepterede nomineringen og blev valgt med applaus.  

Ad. 2 Bestyrelses beretning v/formanden 

Foreningens formålsparagraf er funderet på 2 ben. I det første ben står der, at vi skal virke for etablering og 
drift af et vinmuseum ved blandt andet afholdelse af Vinfestival. I det andet ben står der, at vi skal virke for 
udbredelsen af kendskabet til vinens væsen, dens geografi og historie i forbindelse hermed. 

 Den sidste del af det første ben, nemlig afholdelse af Vinfestival har vi aldrig haft noget problem med, det 
har vi nu med solid succes gjort gennem 15 år. Nej, det er den første del af dette ben der i mange år har 
voldt os problemer. Det er jo ikke nogen hemmelighed, i hvert tilfælde ikke for dem af jer der har været 
medlem af foreningen i mange år, at vi altid har haft et ønske om at oprette dette museum i Christian den 
4.’s vinkælder på Kronborg. Det har ”ledelsen” på Kronborg aldrig syntes var en god idé selv om vi har 
været villige til at betale for oprettelsen af et sådant. Vi så for nylig atter en mulighed for dette, da de på 
Kronborg kundgjorde, at der nu skulle sælges en særlig Kronborg øl og en Kronborg akvavit. Endelig havde 
de set lyset og vi henvendte os igen angående vores lille museum – men det var stadig ikke i deres 
overvejelser! Ergo, de forbinder også Helsingør, som de vel er en del af? med øl og brændevin endskønt der 
er opført hele 2 vinkældre på Kronborg, nemlig Frederik den 2.’s på hele 300m2 og den altså noget mindre 
Christian den 4.’s. Summasumarum, der er ikke noget at hente!  

 Mange bestyrelsesmøder er gået med at diskutere, hvad vi skulle gøre. Vi har selvfølgelig indrettet os her i 
vores foreningslokale som et mindre museum. Det er blevet et dejligt lokale synes vi, hvilket alle der ser det 
giver os ret i, men et decideret museum er det selvfølgelig ikke. Vi har forsøgt at få gang i et virtuelt 
museum i samarbejde med Bymuseet og Skibsklarerergaarden oppe i ”lokale 7”, det lokale vi har brugt til 
vores sommerfest. Igen tilbød vi at betale for oprettelsen, men vores skriftlige henvendelse blev venligt 
men bestemt ”lodret arkiveret”. Bevares vi fik da et venligt svar men har ikke hørt noget som helst siden. 

 Så bedst som vi endelig er ved at skrinlægge hele ideen om noget musealt og sløjfe den del af 
formålsparagraffen, så dukker der noget yderst glædeligt op! På generalforsamlingen sidste år blev Kenno 
jo kåret som foreningens æresmedlem og samtidig gik han på pension, hvilket gav ham så meget fritid, at 
han har været i stand til at opfylde et længe ventet ønske om at skrive en bog om Helsingørs vinhistorie. 
Bogen er nu mere eller mindre færdigskrevet og mangler så redigering og trykning. Bogens titel ligger vist 
endnu ikke helt fast, men skal hedde noget i retning af ”Helsingørs vinhistorie – kulturhistorisk set”. Bogen 
bliver på ca. 80-100 sider og det er så meningen, at Helsingør Vinmuseumsforeningen skal udgive dette 
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værk – endelig noget musealt! Det er hensigten, at bogen skal være klar til julehandelen, hvor den så skal 
sælges hos boghandlerne og vinforretningerne, men nok ikke på Kronborg!!! 

 Med hensyn til formålsparagraffens andet ben, hvor der skrevet står, at vi skal virke for udbredelsen af 
kendskabet til vinens væsen, dens geografi og historie i forbindelse hermed, så prøver bestyrelsen efter 
bedste evne at opfylde den del ved dels at afholde vinskoler og ved vinsmagninger fra hele verden. Med 
hensyn til vinskolerne, for der kører nemlig to hold, et hold, hvor deltagerne har lidt kendskab til vin, her 
underviser Peter og Kim P. samt et hold, hvor deltagerne ved lidt mere om vinens væsen og her underviser 
Troels og jeg. Der er i alt 25 deltagere på de to hold, som så småt er nået til 5. lektion ud af 6 af dette års 
tema, nemlig Vuelta a Espana eller Spanien rundt. Hele seancen sluttes af med en supersmagning i maj 
måned. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg påstår, at de 25 deltagere på de to hold har på den ene side 
hygget sig gevaldigt vinteren igennem, men også har indhentet en hel del viden om Spanien, verden 3. 
største vinland. 

 Ser vi så på vinsmagninger i foreningen som helhed, så er det en ganske anden sag. Det er om end meget 
svært at få medlemmerne til at tilmelde sig vores forskellige smagninger og vi har i bestyrelsen undret os 
meget over dette fænomen. Vi har prøvet forskellige tiltag og prøver så igen noget nyt. Den Californiske 
smagning som vi i efteråret to gange måtte aflyse sætter vi nu i søen igen i en stærkt forbedret udgave med 
lutter topvine fra Californien og så prøver vi at afholde den en lørdag den 25. maj om eftermiddagen kl. 14-
17, for det kan jo være at fredag og lørdag aften er blevet så hellige, at man hellere vil tilbringe den foran 
flimmeren med X-factor og lignende, men nu kan man altså nå begge dele! Vi forærer den praktisk talt også 
væk til kun 250,- kr. for medlemmer, som slet ikke dækker omkostningerne, så kom så ud af hullerne og 
tilmeld jer, vi vil gerne have en aktiv forening! 

 Aktivitet fra medlemmernes side kunne vi også godt bruge i en anden anledning. Lørdag den 5. oktober 
afholdes Helsingør Vinfestival for 15. gang og igen i år i Musikteateret. Det er et arrangement som vi 
efterhånden har opøvet stor ekspertise i, men denne ekspertise afhænger selvfølgelig af det mandskab som 
står bag udførelsen. Vi har altid mødt stor velvilje fra nogle af foreningens medlemmer under selve 
afviklingen om lørdagen, men både for og efterbehandlingen har hængt på bestyrelsens skuldre. Det drejer 
sig om at få kørt foreningens rekvisitter frem til Musikteateret om fredagen og tilbage igen om søndagen. 
En af de centrale skikkelser i dette vigtige arbejde har i alle årene været Peter Lindenskov og i de senere år 
også Kim Berthelsen. Problemet opstår så, som I vil erfare lidt senere, når både Peter og Kim nu udtræder 
af bestyrelsen. Det efterlader os altså med lidt af et hul, som vi må prøve at udfylde og det er her der skal 
lyde en opfordring til alle medlemmer om at melde sig til at give et nap med de to dage. Jeg skal selvfølgelig 
lige benytte lejligheden til at takke Peter for hans uvurderlige indsats i bestyrelsen gennem mange år – 
tusind tak Peter og Kim. 

 For lige at runde Vinfestivalen af, så holder vi fra bestyrelsen fast i den, da den er en vigtig indtægtskilde 
for foreningen i bestræbelserne på at kunne udbyde et varieret udbud af tilbud til medlemmerne. Det er 
ingen hemmelighed, at vort kontingent på kr. 200,- for singler og kr. 300,- for par nærmest er symbolske. 
Der findes vel ikke mange foreninger hvor man får sit kontingent hjem både to og tre gange bare ved at 
deltage i generalforsamlingen, hvor den tilhørende vinsmagning er gratis og ikke mindst i sommerfesten, 
som i år bliver afholdt fredag den 22. juni, hvor der er både vin og grill ad libitum. 

 Til slut skal jeg kort nævne en aktivitet, som har været berørt i bestyrelsen og som kunne hænge sammen 
med kendskabet til vinens geografi, som der står i det andet ben, nemlig en vinrejse. Vi har i foreningens 15 
årige historie to gange tidligere været på vinrejser til Alsace/ Bourgone og til Piemonte/Toscana. Begge 
gange stod vi selv for en stor del af tilrettelæggelsen. Vi erfarede da også, at det er et kæmpe arbejde at 
arrangere sådanne rejser. Vi er da også i bestyrelsen helt enige om, at hvis vi skal tilbyde vores medlemmer, 
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at deltage i en vinrejse, så må og skal vi lade professionelle stå for tilrettelæggelsen. Hvor vil jeg så hen med 
alt dette – jo det er klart, at når man bestiller færdigpakkede ture med professionelle vinrejsebureauer, ja 
så er prisen selvfølgelig også højere end hvis man selv står for arrangementet. Det vi i bestyrelsen har brug 
for at vide er, om der i det hele taget er interesse for at deltage i en vinrejse på disse betingelser. I er altid 
velkommen til at lade os vide om I er interesserede og vi vil også sende en anmodning ud til alle dem, som 
af den ene eller den anden grund ikke er til stede i dag. Skulle der blandt medlemmerne være nogen eller 
nogle med erfaring på vinrejse området enten fordi de selv beskæftiger sig med det eller kender et godt 
bureau, så hører vi også gerne om det. 

Det var mange ting I skulle forholde jer til, men gør det nu og vær så aktive i foreningen! 

Beretningen vedtaget med applaus. Kommentar Ang. Lørdag den 25. Maj og Californien vinsmagning er den 
samme dag som indvielse of kultur havnen 

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede afvigelser i forhold til tidligere år. 
Der er aktuelt 82 medlemmer. 

Kommentar om det evt. vil være muligt at kanaliserer den ekstra pris på 50,- for 1. flight af vinfestivalen 
tilbage til stand holderne, Bestyrelsen vil kigge på dette ved først bestyrelse møde 

Ad. 4. Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer. 

Intet - Der var ikke fremkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsens forslag jf. nedenstående blev vedtaget/godkendt 

 
Nuværende bestyrelse 

 
Status 

 
Bestyrelsens forslag 

John Sørensen Ikke på valg  

Helge Drews Ikke på valg  

Kim Pedersen Ikke på valg  

Kim Ljung Andersen Ikke på valg  

Henrik Wulff Jørgensen Ikke på valg  

Troels Aagaard Ønsker genvalg  

Peter Lindenskov Udtræder Brian Haagh 

Erik Madsen (suppleant) Udtræder Lars Lindebjerg 
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Kim Berthelsen (suppleant) Udtræder Claus Nissen 

 

Ad. 6. Valg af revisorer 

Som revisorer valgtes: Mogens Peulicke 

 
Ad. 7. Valg af revisorsuppleant  

Som revisorsuppleant valgtes: Ole Gjerding 

Ad. 8. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentsatserne fastholdes. 

Ad. 9. Eventuelt 

Få bemærkninger: 
- Spørgsmål til min vinmark, Henrik Wulff Jørgensen gennemgår foreningens aragement i min 

vinmark, og fremlægger i hoved træk økonomien i denne 
- Der forslås at foreningens anpart i min vinmark, skal skrives som et aktiv i regnskabet, Henrik Wulff 

Jørgensen vil kigge på dette 
 

 

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 

Efterfølgende var der en tilhørende smagning. 


