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

Ad. 2 Bestyrelses beretning v/formanden 

Så gik der endnu et år og Helsingør Vinmuseumsforening blev et år ældre og er nu en flot teenager på 17. 
Normalt kan teenagere i den alder være nok så genstridige og i opposition til alt og alle, ikke mindst 
forældrene. Men sådan forholder det sig nu ikke med vores lille forening. Det unge menneske har alt i alt 
opført sig besindigt og afbalanceret i det forgangne år, som bl.a. har indeholdt tre succesrige smagninger.  

Efter 2 aflysninger af vores portvinssmagning forrige år, var det med lidt bange anelser, at vi den 10. april 
inviterede til ”Hvidvinssmagning for feinschmeckere”. Altså en smagning baseret udelukkende på hvide 
vine i et land hvor rødvin er ”Gud”! Vi var dog fast besluttet på at gennemføre den om så det kun var 
bestyrelsen der tilmeldte sig. Det gik over al forventning idet der kom over 30 veltilfredse deltagere. Det 
skal lige siges, at Kim P., som var primus motor for arrangementet, havde udvalgt en perlerække af 
velsmagende hvidvine fra allerøverste hylde. 

Det var måske det der skulle til for at trække ”Husarerne” til? Var vores medlemmer blevet 
feinschmeckere? Vi havde i lang til oplevet, at det var svært at trække folk til smagninger og vi havde i 
bestyrelsen analyseret det på kryds og tværs. Var det for dyrt eller for billigt? Skulle det være ”brede” eller 
”smalle” smagninger ligesom problematikken er i teatrene? Her lykkedes det og så med en ”forestilling” vi 
ikke havde regnet med. Det har i hvert fald afstedkommet, at vi i bestyrelsen har fået øjnene op for, at det 
ikke er lige meget hvornår på året smagninger ligger og hvilke de er. Det kan lyde banalt, men vi er på den 
baggrund gået i gang med udarbejdelse af en form for ”årshjul” for foreningen, så medlemmerne omtrent 
ved hvornår de enkelte smagninger og arrangementer ligger.  

Ét uheld kommer sjældent alene hedder det, men det gør én succes åbenbart heller ikke. Den 8. oktober 
prøvede vi så igen at gennemføre den portvinssmagning, som to gange måtte aflyses. Denne gang havde 
Claus fra bestyrelsen fået Louis fra et af verdens bedste portvinshuse, nemlig Taylors Port til at komme og 
kommentere et flot udvalg af deres bedste portvine. Han var på det tidspunkt i landet, så det var lidt af et 
scoop, at kapre ham og Bent fra Otto Suenson vinhandel til at gæste os den aften. Der kom lidt over 20 
deltagere til denne spændende portvinssmagning, så det var virkelig flot. Tak til Claus for den oplevelse!  Vi 
havde den 6. februar i år inviteret til Nebbiolo/Barolosmagning og med de sidste succeser ”i mente”, havde 
vi kalkuleret datoen og emnet efter vore grundige analyser og ”sørme” om der ikke endnu en gang kom 30 
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personer, hvilket er lidt under ¼ af vores medlemmer – helt ok! Her havde Peter Lindenskov, tidligere 
bestyrelsesmedlem gjort et stort forarbejde og afholdt en flot smagning med en imponerende detaljeret 
viden om emnet og igen med vine fra øverste hylde. Tre succesfulde smagninger, det lader altså til, at vi har 
fundet opskriften.  

En anden opskrift, som heller aldrig slår fejl, er vores årlige sommerfest. I år havde vi vejret med os og der 
var fyldt op til ”sidste stol”. 45 glade, feststemte medlemmer var mødt op og det er det maksimale antal 
der kan være i ”7’eren”, som det store lokale oppe i Skibsklarerergården hedder i daglig tale, der er 
simpelthen ikke flere stole! Der var traditionen tro grill og vin ad libitum og det blev som altid en dejlig 
festlig aften. Jeg skal måske i denne sammenhæg lige nævne, at dette års sommerfest løber af stabelen 
fredag den 19. juni. Og må vejret være med os igen i år. 

Når vi nu er i gang med succeserne, så må jeg også i den forbindelse omtale vores vinskoler. Vi har i år 
oprettet ikke mindre end 4 hold, et opstartshold, et mindre øvet, et øvet og et meget øvet hold med i alt 
ca. 55 elever. Det er altså et sted imellem 1/3 og ½ af vores medlemmer der deltager på vinskolerne. Det er 
jo helt forrygende og er med til at bidrage til opfyldelsen af vores formålsparagraf i rigt mål. Der har oven i 
købet været røster fremme om endnu større interesse til næste sæson. Dog er der her et stort minus, idet 
vi vil få svært ved at skaffe undervisere nok. Men den tid den sorg eller glæde, først skal vi have afsluttet 
denne sæson i slutningen af maj. 

Alt om arrangementer og datoer for afholdelse af disse, kan i læse om på vores hjemmeside vinfestival.dk, 
som for øvrigt indenfor det forgangne år på flotteste vis er blevet nydesignet og opdateret af Kim. A og 
Brian. Den er nu forvandlet til en yderst formativ en af slagsen, så stor tak til dem for veludført arbejde. 

De sociale medier udvikler sig jo med rivende hast således, at en hjemmeside i dag er ved at være forældet 
- nej, man skal være på Facebook, Twitter, Instagram m.m., så på facebook kan man på gruppen Helsingør 
Vinfestival følge med omkring foreningen og festivalen og se bl.a. se billeder fra vores arrangementer. Så 
det er bare med følge med! 

Der kan ikke herske nogen tvivl om årsagen til, at vi små 130 medlemmer, for et symbolsk årligt 
medlemskontingent på kr. 200,- kan hygge os i unikke omgivelser med gratis smagning til 
generalforsamlingen og ligeledes gratis sommerfest. Vores årlige Vinfestival i oktober giver os indtægter til 
at afvikle et bredt udsnit af arrangementer gennem året. Der afholdes efterhånden mange vinfestivaller 
rundt om i landet, bare tænk på Københavns Vinfestival, Ringsted Vinfestival og lige tæt på, Fredensborg 
Vinfestival, men vi er den ældste og som flere udstillere på Helsingør Vinfestival udtaler, den bedste, både 
med hensyn til organisation, service og ikke mindst hygge. Det er absolut også en overordentlig hyggelig 
atmosfære vi har fået skabt i de velegnede og meget centrale lokaler i Toldkammeret. Derfor er det vigtigt, 
at vi fastholder det høje niveau. Vi havde på sidste års festival lidt for få frivillige til afviklingen, så af hensyn 
til vort gode navn og rygte, er det vigtigt, at medlemmerne stiller op og giver et nap med, når dette års 
store begivenhed, nemlig Helsingør Vinfestival finder sted i Toldkammeret lørdag den 3. oktober. Så kryds i 
kalenderen og meld jer under fanerne! 

Med hensyn til ”Min Vinmark”, som vi jo er medejere af på en anpart til  kr.50.000, så er den nu helt 
tilplantet og i næste års vin, som har fået navnet ”Pondus” vil indeholde 80% af vore egne druer. Denne og 
andre vine fra Xaviers marker kan foreningens medlemmer købe til anpartspriser og Henrik vil kunne oplyse 
dem. Der er også mulighed for at tage ned og besøge vores vinbonde Xavier og se og opleve vinmarkerne. 
De ligger ca. 200 km syd for Barcelona og der er allerede arrangeret en tur dertil den 12. september i år. 
Igen har Henrik detaljerede oplysninger for interesserede. 
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Vi har også et par eksemplarer af Kennos bog: ”Sundtolden – en kilde til vin” tilbage. 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. Prisen er kr. 200, men for medlemmer kun kr. 100,- 

Som I alle kan se er det jo et vidunderligt lokale vi har som forening. Det skal vi passe på og holde ved lige. I 
den anledning ville jeg gerne høre om der blandt medlemmerne er et praktisk og ordentlig menneske, 
gerne lokalt forankret, som kunne have interesse i at være en slags ”vicevært” hernede, altså sørge for at 
lokalet er ryddeligt og funktionelt og der er indkøbt diverse ting og meget gerne komme med forslag til 
forbedringer til bestyrelsen. Skulle vi være så heldige, at have en sådan iblandt os, hører vi gerne nærmere. 

Nu har jeg vist talt nok og vi skal vel 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 sammensætning ser således ud efter generalforsamling. 

 
Navn 

 
Bestyrelsesmedlem / suppleant 
 

John Sørensen Bestyrelsesmedlem 

Kim Pedersen Bestyrelsesmedlem 

Kim Ljung Andersen Bestyrelsesmedlem 

Henrik Wulff Jørgensen Bestyrelsesmedlem 

Brian Haagh Bestyrelsesmedlem 

Claus Nissen Bestyrelsesmedlem 

Lars Lindebjerg Bestyrelsesmedlem 

Erik Madsen Suppleant 

Troels Aagaard suppleant 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. 

Ad. 9. Eventuelt 

Få bemærkninger: 
- Mogens Peulicke forslår at Helsingør Vinmuseumsforening bør lave en stand som del af cykelløbet i 

Helsingør, som afvikles den 4. august, bestyrelsen vil tage dette op på først kommende 
bestyrelsesmøde.   

- Henrik Wulff Jørgensen uddyber om min Vinmark og uddeler en bruchure om MinVinmark. 

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

Efterfølgende var der en tilhørende smagning. 


