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Protokol 

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. 
Ole Gjerding, informere om at indkaldelsen til generalforsamlingen samt afholdelsen er i overstemmes med 
foreningens vedtægter  

Ad. 2 Bestyrelses beretning v/formanden 

Helsingør Vinmuseumsforening har i det seneste år været inde i en ”sund” udvikling med et stadigt 
stigende medlemstal, som i øjeblikket ligger omkring de 120, hvilket næsten er en fordobling af 
medlemstallet for ca. 3 år siden. Det er vældig flot og vidner om, at der stadig er mange der interesserer sig 
for vinens glæder. Med en ”sund” udvikling hentyder jeg også til arbejdet i bestyrelsen, hvor der 
efterhånden er kommet godt styr på det strukturelle arbejde og hvor sammensætningen af garvede 
medlemmer med stor erfaring og nye unge med friske ideer giver en god dynamik. Vi arbejder således i 
bestyrelsen til stadighed på at udbyde så interessante aktiviteter for medlemmerne som overhovedet 
muligt. Det er ingenlunde en let opgave, da tidens ”trends” kan være svære at aflæse. Det kan bl.a. aflæses 
i tilmeldingerne til nogle af vores smagninger. Vi måtte på den konto desværre aflyse portvinssmagningen 
før jul på grund af for få tilmeldinger. Den er dog ikke glemt og vil blive taget op igen. Til gengæld prøver vi 
så med en ren hvidvinssmagning af nogle af verdens bedste af slagsen, torsdag den 10. april, og det ser ud 
til at blive en succes, da den på nuværende tidspunkt er så godt som overtegnet.  

 På den baggrund kan det altså være svært at aflæse tidens ”trends”. Et af vores arrangementer hører dog 
altid til på plussiden, nemlig den årlige sommerfest. Det var også tilfældet i år, hvor ca. 50 glade 
medlemmer nød det gode vejr, grillmaden og ikke mindst den rigelige vin. Det er et herligt arrangement, 
hvor folk virkelig hygger sig og får snakket med hinanden på kryds og tværs, noget der virkelig tilfører 
foreningen substans. Tak til alle deltagere for det! Jeg kan for øvrigt tilføje, at dette års sommerfest løber af 
stabelen fredag den 20. juni, hvis nogen skulle være interesseret. 

 En markering mere på plussiden kan vi med glæde notere. Her taler jeg om vores vinskoler. Vi har i år kørt 
med hele 3 vinskoler, én for begyndere, én for let øvede og endelig én for øvede. Der er på de 3 vinskoler 
indskrevet hele 50 deltagere og det er en fordobling af antallet for sidste år, hvor vi kørte med kun 2 
vinskoler. De kører som sagt før 7 aftener, én om måneden fra oktober til april, afsluttende med en 
supersmagning i maj. Det er en stor fornøjelse at møde så mange glade medlemmer som er villige til at 
lærer en hel masse om vinens forunderlige verden.  

 Vi er så til gengæld godt klar over i bestyrelsen, at vinskolernes succes kan være en af årsagerne til den 
manglende tilslutning til visse af vore vinsmagnings arrangementer, når vinskoleeleverne i forvejen deltager 
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i 7 smagninger henover året og de trods alt udgør tæt på halvdelen af medlemsskaren. Medaljen har altid 
en bagside! 

 Skal vi endelig dvæle lidt ved succeserne, så er den årlige Vinfestival i oktober altid i en sådan omend vi i år 
måtte gå grueligt meget ondt igennem før succesen var i hus. Alt var således timet og tilrettelagt til vores 
Vinfestival i Musikteateret i Søstræde lørdag den 5. oktober. Om fredagen, 8 dage før afviklingen, tikker der 
en sms ind på min telefon fra et af vore medlemmer hvori der står. ”Har du set hvordan der ser ud i 
Musikteateret?”. Det havde jeg så ikke lige på dagen. Vi var godt nok blevet bekendtgjort fra udlejernes 
side, at Musikteateret ville blive bortforpagtet, men forsikret om, at det ikke ville få indflydelse på vores 
arrangement. Vi havde for øvrigt også en 3- årig kontrakt, så alt var i orden. Denne sms fik mig naturligvis til 
fluks at tage ned i Musikteateret og stor var min overraskelse, da hele teateret var fyldt med polske 
håndværkere, som var i fuld gang med at opsætte kæmpe barer indhyllet i støv og larm. Jeg var chokeret. 
Jeg spurgte selvfølgelig, hvad det var de havde gang i og fik at vide af en af de nye forpagtere, at der om 14 
dage åbnede en stor irsk pub. Jeg kontaktede selvfølgelig straks stedets ejere, hvis forbløffende kommentar 
var: ”Er de allerede gået i gang? – det var ikke en del af aftalen. Ejerne berettede, at de havde informeret 
forpagterne om, at der skulle foregå et arrangement lørdag den 5. oktober, som skulle overholdes. Det 
mente forpagterne også at der kunne, hvis de nye barer blev dækket til af noget plastik. De kunne så ikke 
garantere, at håndværkerne ikke ville arbejde der på selve dagen, da de jo havde susende travlt med at 
blive færdig til den store åbning den 10. oktober. Vi kunne for øvrigt heller ikke bruge toiletterne, da de var 
ved at blive renoverede. Faktum var naturligvis, at det var umuligt for os, at afholde Vinfestivalen der. Jeg 
kundgjorde overfor ejerne, at vi betragtede det som et klart kontraktbrud. De prøvede selvfølgelig, at 
bagatellisere det hele og kom med flere mere eller mindre umulige løsninger på problemet. Det hele endte 
med, at vi meddelte dem, at vi ville overgive sagen til vores advokat og at de ville høre fra ham. Nu 
forholder det sig sådan, at et af vores medlemmer er advokat og han fik så overdraget sagen og havde 
derefter en længere korrespondance, som udmundede i, at vi selvfølgelig fik eftergivet vores indbetalte 
leje, men de erkendte også, at fejlen var deres og vi på den baggrund skulle holdes skadesløse i et videre 
forløb. 

Nu gik det hverken værre eller bedre end at der dukkede en mulighed op om afholdelse af Vinfestivalen i 
Helsingør Toldkammer. Først syntes vi, at den såkaldte ”Store sal” var for lille, men da vi så også kunne 
inddrage caféen, begyndte det pludselig at ligne noget. Vi knoklede på og det lykkedes os at få hele 
festivalen op at stå og det viste sig faktisk, at være et endnu mere intimt og hyggelig sted med bedre ”flow” 
end Musikteateret. Vi fik kæmpe ros af alle, det være sig udstillere som publikum, så vi blev i bestyrelsen 
enige om at droppe et eventuelt sagsanlæg mod ejerne af Musikteateret. Vi er faktisk blevet så glade for 
stedet, at vi har booket det for de næste 6 år den første lørdag i oktober, dog undtaget i år, hvor der 
allerede var booket til Knejpefestival den 4. oktober, så der må vi afholde Vinfestivalen den 11. oktober. 

Der er 2 ting mere jeg lige skal berøre inden jeg slutter. Det ene er vores udgivelse af Kennos bog: 
”Sundtolden – en kilde til vin”. Den udkom den 10. december lige op til jul. Det er en fantastisk bog, hvor 
man får et værdifuldt indblik i, ikke bare vinens historie, men også i livet i Helsingør i Sundtoldstiden fra ca. 
1500 – 1900. Det er ikke natbordslæsning, men den er absolut et ”must” for enhver med kærlighed til vin 
og ikke mindst for enhver helsingoraner. Bogen koster i handelen kr. 200, men kan købes af medlemmerne 
for kun kr. 100. 

Det andet jeg skal nå at berøre er vores medejerskab i projektet ”Min Vinmark”. Vi købte i år endnu en A- 
aktie i foretagendet, så vi nu har 2 stk. á kr. 25.000. Det gjorde vi og alle de andre 6 A-aktie indehavere for 
at selskabet kunne få tilført den fornødne kapital, så den sidste tredjedel af vores vinmark kunne blive 
tilplantet. Det er nu ved at blive iværksat her i dette forår, så vinmarken vil fremstå fuldt tilplantet. De 
første druer fra den første tilplantning for ca. 5 år siden blev høstet her i efteråret og er så integreret i den 
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nye vin fra 2012. Om ca. 4 år vil de sidste planter give druer velegnet til vinfremstilling og vinene været 
baseret udelukkende på vores egne druer. Det er for øvrigt muligt for alle medlemmer af Helsingør 
Vinmuseumsforening muligt at erhverve den nye 2012 udgave til andelshaverpris (kun kr. 75 qua vores A-
aktie ejerskab) plus alle de andre vine derfra. Det er også muligt, at tage ned og besøge vinmarken, som 
Henrik og jeg var det i september måned. Vinmarken ligger ca. 150 km. Syd for Barcelona. 

 Nu får I ikke mere for den 25 øre, for vi skal også snart smage noget vin, det er jo sådan set det det hele 
drejer så om. Med ønsket om, at Helsingør Vinmuseumsforening må få endnu et godt år med megen 
aktivitet, skal jeg hermed afslutte bestyrelsens beretning. 

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

Der er ingen kommentara til regnskabet 

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

N/A - Der var ikke fremkommet forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer. 

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsens forslag jf. nedenstående. 

Troels Aagaard ønsker at udtræde som bestyrelse medlem, men opstiller som suppleant. 
Claus Nissen som er valgt som suppleant ønsker valg som bestyrelsesmedlem  

 
Nuværende bestyrelse 

 
Bestyrelsens forslag 

 
Status 

John Sørensen Ønsker genvalg Genvalgt   

Helge Drews Ønsker genvalg Genvalgt   

Kim Pedersen Ønsker genvalg Genvalgt   

Kim Ljung Andersen Ønsker genvalg Genvalgt   

Henrik Wulff Jørgensen Ønsker genvalg Genvalgt   

Claus Nissen Ønsker valg som 
bestyrelsesmedlem  

valgt  

Brian Haagh Ikke på valg N/A 

Lars Lindebjerg (suppleant) Ønsker genvalg Genvalgt   

Troels Aagaard (suppleant) Udtræder man ønsker at blive 
suppleant 

Valgt som suppleant 
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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 godkendes og fastholdes. 200,- for singler og 300,- for par. 
Dog fremsættes der et spørgsmål om hvorfor det er ”dyrere” at være single end par, dette besvares af 
formanden, med at der gives en rabat for par. 

Ad. 9. Eventuelt 

Få bemærkninger: 
- Mogens Peulicke forslår at Helsingør Vinmuseumsforening bør være med i Sundtoldsmarked, som 

afholdes den 23. august 2014, bestyrelsen vil tage dette op på et bestyrelsesmøde  

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takker for god orden. 

Efterfølgende var der en tilhørende smagning. 


