Helsingør Vinmuseumsforening generalforsamling 9. marts 2015
Protokol
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Gjerding, der accepterede nomineringen og blev valgt med applaus.
Ole Gjerding, informere at indkaldelsen til generalforsamlingen samt afholdelsen er i overstemmes med
foreningens vedtægter
Ad. 2 Bestyrelses beretning v/formanden
Det lykkedes endnu engang for et år at fordufte og denne gang var det 2015. Blev 2015 så også et år hvor
der skete noget i Helsingør Vinmuseumsforening? Ja, vi fik i hvert fald afholdt 2 spændende smagninger.
Den første smagning løb af stablen den 20. april. Baggrunden for smagningen var faktisk, at det
vinskolehold, som jeg ”kørte” sidste ar havde temaet ”USA på kryds og tværs”. Vi var nået til Californien og
i Californien er der en dansker ved navn Peter Work der bosat sig og startet et Winery ved navn ”Ampelos
Cellars”. Peter kommer til sit fædreland Danmark mindst en gang om året og det lykkedes os at få en aftale
i stand med Peter således, at vi kunne afholde en kommenteret smagning af 10 af Peters vine, ikke kun for
vinskoleholdet, men også for interesserede medlemmer af foreningen. Det blev til fuldt hus, nemlig 47
deltagere oppe i 7’eren. Det blev virkelig en munter aften, hvor Peter underholdte på slap line med
Stetsonhat og det hele, men samtidig med et væld af informationer, så man gik derfra med en følelse, at
være blevet underholdt men også belært.
Vores anden vinsmagning var intet mindre end en Supertoscaner smagning. Den fandt sted den 11. februar.
Claus og Brian havde fremskaffet et overflødighedshorn af supertoscanere intet mindre. De var der alle
sammen: Sassicaia, Solaia, Ornelaia, Tignanello etc. Det var et brag af en smagning, hvor deltagerantallet
måtte tilpasses nøje på grund af flaskernes kostbarhed. Det blev vist noget af en oplevelse for de 20 heldige
deltagere og jeg siger vist, da jeg desværre ikke kunne deltage på grund af en ferierejse. Det skal lige i
samme åndedrag nævnes, at ikke alene var flaskerne kostbare, men selve smagningen blev også lidt
kostbar for foreningen, da bestyrelsen havde besluttet, at give et betragtelig tilskud til hver deltager. I
bestyrelsen har vi taget den beslutning, at vores vinsmagninger principielt helst skal ”hvile i sig selv”
økonomisk, men at vi til de lidt dyrere og smalle smagninger kan gå ind og tilføre lidt kapital, så flere
medlemmer, ud fra et økonomisk synspunkt, kan deltage.
Den 19. juni afholdte vi vores årlige sommerfest. Det er som sædvanlig et tilløbsstykke af den anden
verden. Der var som tidligere stuvende fuldt hus oppe i 7’eren. Vejret var heldigvis med os, så mange kunne
opholde sig i gården. Der var tændt op i den store grill og vinene flød – det var en fornøjelse! Der ligger
selvfølgelig også et pænt stykke arbejde bag og det kunne være en stor hjælp, hvis nogle af medlemmerne
ville give et nap før og efter for at gøre det muligt at afholde denne dejlige fest og få den til at være lige så
vellykket fremover. Hvis det skulle ske, så afholdes den fredag den 17. juni.
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Bestyrelsen besluttede sidste år i september, at tage på besigtigelsestur til ”Min Vinmark” i Terre Alta i
Spanien. Det var indtil da kun formanden og kassereren, i egenskab af henholdsvis formand og
bestyrelsesmedlem af ”Min Vinmark”, der havde set og betrådt de 4 ha. vinmark, som forening er medejer
af. Næsten hele bestyrelsen var af sted på en fin tur sammen med andre anpartsholdere og hvor vi mødte
vores ”winemaker” Javier og blev budt på rundvisning i vineriet og tapas og rosévin i markerne. Jeg vil her
lige vise jer lidt billeder fra besøget i markerne:
Vi har selvfølgelig også afholdt vores årlige Helsingør Vinfestival. Det var i 2015 den 3. oktober og det fandt
sted i Helsingør Toldkammer lige som de to foregående år. Det blev endnu engang en kæmpe succes, ja
næsten for kæmpe! Vi havde uddelt en del fribilletter til bl.a. stand holderne for tilgodese dem og disse
billetter sammenholdt med udsolgt hus gjorde, at 650 vinglade personer deltog i festen. Vi havde heldigvis
igen vejret med os, så en del af gæsterne kunne opholde sig i Toldkammer gården en del af tiden, så det
ikke blev helt så ”crowded”. Det har selvfølgelig givet os noget at tænke over fremadrettet. Vi må erkende,
at de sociale medier såsom Facebook og lignende giver en utrolig gennemslagskraft rent reklamemæssigt.
Det har langt større effekt end radio/Tv og avisannoncer. Følg for øvrigt gruppen ”Helsingør Vinfestival” på
Facebook.
Vi er meget glade for at afholde vores Vinfestival i Toldkommeret. Det er virkelig velegnede og centrale
lokaler. Vi har prøvet at få skrevet en kontrakt med Kulturværftet, som Toldkammeret hører under. Denne
kontrakt skulle så løbe til 2020 med, men Kulturværftet har ikke ville love os mere end 2016 med, da de
ikke rigtig ved i hvilken retning ”knejpefestivalen” peger, og da denne festival ligger samtidig med vores. Vi
har altså fået lovning på endnu en Vinfestival i Toldkammeret lørdag den 1. oktober 2016 og det er så
meningen, at der i løbet af året skal foregå en ny forhandling mellem os og Kuturværftet fremadrettet.
Hvorfor afholder vi egentlig Helsingør Vinfestival? For det første er det et kæmpe arbejde, ikke mindst for
bestyrelsen, men samtidig er det yderst få af vores medlemmer der deltager. Er det virkelig nødvendigt at
afholde denne festival, hvor de fleste af gæsterne er svenskere. Det er der flere grunde til. For det første er
det et af ”benene” i vores formålsparagraf, nemlig ”at virke for udbredelsen af kendskabet til vinens væsen,
dens geografi og historie”. Det er altså ikke kun et kendskab til vinens væsen, som gælder vores
medlemmer, men alle – også svenskere! Vi er samtidig med til at promovere vores by og gavne HH
samarbejdet i den grad. Vi kan forhåbentlig også være med til at gavne de lokale vinhandlere og
importører.
Sidst men ikke mindst er det selvfølgelig også en vigtig indtægtskilde for foreningen, ja den absolut
afgørende indtægtskilde. Vores symbolske kontingenter giver ikke megen rum til udfoldelse. Helsingør
Vinmuseumsforening er nok en af de få foreninger i landet, hvor man, uden tilskud fra kommunen vel at
mærke, for sølle 200 kr. kan komme gratis med til vinsmagning til generalforsamling, gratis med til
sommerfest med grill og vin ad libitum samt oven i købet modtage tilskud til visse vinsmagninger, der
overstiger ens kontingent. Alle disse herligheder kan kun forekomme fordi vi afholder Helsingør Vinfestival.
Overskuddet fra disse festivaler tilfalder så absolut medlemmerne. Derfor laver vi dem!
Når vi nu bruger så meget tid og arbejde på disse festivaler, så ville det selvfølgelig være rart om flere af
vores egne medlemmer viste deres tilknytning til foreningen ved at bakke lidt op om dem, enten ved at
hjælpe til eller deltage som gæst. Det skal så lige siges, at til festivalen i oktober havde små 20 af vores
vinskolemedlemmer meldt sig under fanerne som hjælpere på de 3 flights og det med en kæmpe indsats,
og for det skal der herfra lyde en stor tak. Flere af dem syntes oven i købet, at det var så sjovt, at de forlods
tilmeldte sig igen på Vinfestivalen i år
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Apropos vinskolerne, så har vi i år 4 hold, hvor der er tilmeldt 55 elever. Det er fantastisk flot. Alle deltager
entusiastisk i emner som USA East/Mid/West, Den rene Drue, USA rundt for øvede og et nærstudium af
italiensk vin. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre når der er engagerede lærere til rådighed. Der skal derfor
herfra lyde en stor tak til Claus & Brian, Kim & Peter og til min makker Troels. Vi må håbe, at vi kan få lige så
mange eller flere til at deltage og undervise næste år – det er virkelig noget der støtter og højner det andet
ben i formålsparagraffen.
Sidste år efterlyste jeg en slags vicevært til at hjælpe til med at holde lidt orden hernede i lokalet. Et par
stykker meldte sig, bl. a. Mogens Peulicke. Der skal da også lyde en tak til ham for hans indsats. Vi har dog
fra tid til anden en del pap og lignende, som vi ikke kan slippe af med i vores skraldespand i gården eller
papircontaineren oppe på gaden, så måske han skal ha’ lidt hjælp.
Vi har også et par eksemplarer af Kennos bog: ”Sundtolden – en kilde til vin” tilbage. Prisen er kr. 200, men
for medlemmer kun kr. 100,Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede afvigelser i forhold til tidligere år.
Der blev stillet spørgsmål til rejseudgiften på 30.203,- som uddybes og forklares var brugt til bestyrelsens
tur til ”Min Vinmark”.
Ad. 4. Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.
Helge Drews fremsætter forslag at Helsingør Vinmuseumsforening skal afsætte midler, til udvikling,
fremstilles og etablering af et virtuelt muserum på bagrund af Kenno’s vin bog (Øresundstolden - En kilde til
vin). Det forslås at der skal laves video og planchemateriale som skal informere om vinens betydning for
sundtoldstiden og sundmarkedet i og omkring Helsingør.
Klik på linket for at se PowerPoint som gennemgår forslaget. – Filen er ca 8 mb.
En række spørgsmål til forslaget bliver stillet og specielt efterlyses der et budget og en arbejdsplan for
projektet.
Der er en general god vilje til at kigge nærmere på forsalget da det opfylder §2 i foreningens vedtægter.
Det besluttes at der afsættet 10% af foreningens egenkapital, svarene til dkk 68.000,- , under bestyrelsens
styring, til at udarbejde budget, projekt plan, finde samarbejdes partner og et gennemarbejdet forslag, som
skal fremlægges for foreningen på næste generalforsamling.

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsens sammensætning ser således ud efter generalforsamling.

Navn

Bestyrelsesmedlem / suppleant

John Sørensen

Bestyrelsesmedlem
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Kim Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Kim Ljung Andersen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Wulff Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Brian Haagh

Bestyrelsesmedlem

Claus Nissen

Bestyrelsesmedlem

Lars Lindebjerg

Bestyrelsesmedlem

Erik Madsen

Suppleant

Fredrik Nissen Hansen

Suppleant

Der fremsættet forslag om at der fremafretter arbejdes med 1. or 2. suppleant, som vil blive gældende
efter bestyrelse er konstitueret på første bestyrelsesmøde.
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
Det bemærkes at bestyrelsen har afvist at tage forslag til generalforsamlingen Ad. 4.
Der handler om forslag fra Kjeld Christiansen angående mere indtægterne på første flight på vinfestivalen:
I forbindelse med afholdelsen af Helsingør Vinfestival foreslås, at merindtægten på den forhøjede billetpris
til 1.ste flight, anvendes til nedsættelse af standlejen til de vinhandler, som har vine med til ”superflight”.
Foreningen har ingen ekstra udgift til denne flight, i det hele udgiften til at have ”ekstra dyre vine” med
påhviler vinhandlerne, hvis salg af de dyre vine er meget begrænset.
Det fastlæggelse at bestyrelsen ikke kan afvises et forslag til generalforsamlingen, kun generalforsamlingen
kan afvises et rettidigt indsendt forslag. Der indskærpes at et forslag skal være tilgængeligt for alle
foreningens medlemmer inden selve generalforsamlingen.
Forslaget blev behandles under Ad. 9 og det fastslås at dette er et forslag som bestyrelsen beslutter, som
alt andet vedrørende vinfestivalen. Bestyrelsen vil tage forslaget op på førstkommende møde
Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takker for god orden.
Efterfølgende var der en tilhørende smagning.

