Helsingør Vinmuseumsforening generalforsamling 28. marts 2019
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
Velkommen alle sammen. Ja, så gik der endnu et år i Helsingør Vinmuseumsforening og det endda et
jubilæumsår, nemlig det 20’ende. Tænk engang, at vi har eksisteret i 20 år – ik’ så ring’ endda, vel? Nu ser vi
da frem mod næste jubilæum i 2023, hvor vi kan fejre 25 års jubilæum. Men den tid den glæde! Vi holder
os foreløbig til det 20’ende og hvordan forløb så det?
I bestyrelsen fik vi for første gang indvalgt to kvinder, ganske vist i første omgang som suppleanter, men da
vi har kutyme for at inviterer suppleanterne med til vores bestyrelsesmøder (dog uden stemmeret), så
betyder det lidt for dynamikken og ikke mindst for omgangstonen og jargonen der ofte bærer præg af
mandehørm. Vi kan da håbe, at flere af vore kvindelige medlemmer ønsker at tage del i bestyrelsens
arbejde.
Vi arbejder i øjeblikket i bestyrelsen med et såkaldt ”Årshjul”, der gerne skulle afspejle alt hvad der foregår i
foreningen i løbet af året, bl.a. vinsmagninger. Vi har indtil videre besluttet, at der skal være 3 om året (plus
Vinfestivalen), én i februar, én i april, så Vinfestivalen i oktober og endelig én i november. Årshjulet er dog
først rigtig trådt i kraft fra årsskiftet 2018/2019.
Vi holdt en aldeles fremragende vinsmagning i begyndelsen af september (den 6.) med temaet ”En aften i
Prins Henriks køkken”. Der var fuldt hus og 30 deltagere, som havde en rigtig hyggelig aften. Vi havde
indbudt en af Prins Henriks tidligere personlige kokke på bl.a. Château de Cayx, som underholdt os med
massevis af anekdoter fra Prinsens køkken, flere af Prins Henriks yndlings småretter og ikke mindst næsten
hele slottet Château de Cayx’s udvalg af vine. Det blev som sagt en fornøjelig aften, som jeg sent vil
glemme, da kokken er en af mine tidligere skoleelever. Det er en af den slags smagninger, der er
mindeværdige ligesom vinsmagningen med Peter Work for et par år siden var det og andre har været. Det
kræver selvfølgelig, at vi kan få nogle interessante folk til at komme udefra og det er ikke let og ikke billigt,
men vi arbejder hele tiden på det. Heldigvis har vi i bestyrelsen (og med Generalforsamlingens billigelse)
besluttet, at ikke alle vinsmagninger skal løbe rundt, men at visse godt må give underskud. Nu er vi
heldigvis ikke nogen fattig forening, så der bliver da til visse arrangementer givet et klækkeligt tilskud, så
deltagerprisen kan holdes på et forholdsvis lavt niveau.
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Det var således også tilfældet med vinsmagningen vi holdt for nylig og som var blevet udsat fra november.
Her tænker jeg på ”Danske vinmagere i udlandet”, som Frederik og Brian så strålende afholdt den 21
februar. Der var stort set også fyldt op og vi holdt en pris på kun kr. 250,-.
Med hensyn til Smagninger/Arrangementer fremadrettet, så har vi i dette kalenderår har vi planlagt: 2.
vinene til de berømte cru vine fra Bordeaux den 30. april og til november den store Sisseck/Vinding-Diers
smagning, hvor det naturligvis kunne være sjovt at på Peter Sisseck (Mr. Pingus) til at afholde smagningen.
Det sker nok desværre ikke, men jeg var til en smagning for et par år siden med hans onkel Peter VindingDiers på Café Chaplin her i Helsingør, hvilket var en uhyre spændende og morsom smagning, så vi har da
været tæt på! Vi i bestyrelsen modtager som altid gerne forslag fra medlemmerne til fremtidige
vinsmagninger, så frem med idéerne!
Ud over de 2 smagninger har vi selvfølgelig afholdt vores Generalforsamling med, som altid, tilhørende
vinsmagning og vores sommerfest. Sommerfesten er jo for mange medlemmer årets store tilløbsstykke.
Tæt på halvdelen af medlemsskaren plejer at møde op til denne aften med grill og vin ad libitum. Den store
tilstrømning på omkring 50 deltagere gør det efterhånden lidt besværligt huse folk i ”syveren” i tilfælde af
dårligt vejr, men indtil nu er det lykkedes med hiv og sving idet det godt kan være lidt trangt. Det er dejligt
at se medlemmerne more sig og ha’ en hyggelig aften. Denne aften er i år henlagt til fredag den 14. juni.
Vores årlige Helsingør Vinfestival løb af stablen lørdag den 6. oktober i Toldkammeret. Det var som sagt
vores jubilæums Festival og altså nummer 20 i rækken. For nye medlemmer skal det nævnes, at de første 9
år havde vi til huse på Kronborg i Frederik den Andens vinkælder under navnet ”Kronborg Vinfestival”. Vi
måtte i år starte en halv time før end vi plejer, altså kl. 10.30, da vi skulle være færdig med oprydningen ug
ude inden 19.30 for at give plads til en knejpekoncert kl 20.00. Det lykkedes heldigvis med alles hjælp og vi
høstede da også stor ros fra Toldkammerets side for den action. Selve Festivalen var som altid en
overvældende succes. Der var stuvende fuldt hus og mere end 700 deltagere til de 3 flights. Det er jo den
årlige festdag for vores svenske venner på linje med Nationaldagen og ”Krebsekalaset”. De valfarter til
vores festival og de begynder allerede i januar at spørge om, hvornår billetterne bliver sat til salg. Det gør
selvfølgelig, at mindst 80 % af deltagerne er svenskere. Vi kan selvfølgelig ikke udelukke svenskerne og
ønsker det heller ikke, men vi kunne godt tænke os lidt flere danskere og ikke mindst nogle fra Foreningen,
der kommer nemlig så og sige ingen! Grunden til at vi er så velhavende en forening og nok den forening i
landet hvor man får mest igen for sit kontingent skyldes dog ene og alene Vinfestivalen, som giver et
klækkeligt overskud, men som selvfølgelig også er et kæmpe arbejde. Den skal da støttes med enten sin
tilstedeværelse eller med sin fysisk hjælp. Sådan et stort arrangement kræver selvsagt hjælp af en del
frivillige for at kunne lykkes. Der skal derfor i denne anledning herfra lyde en stor og dybfølt tak til de ca. 20
medhjælpere fra vinskoleholdene, der endnu engang stillede beredvilligt op!
Dette års Helsingør Vinfestival 2019 vil blive afholdt lørdag den 5, oktober i Toldkammeret
Jeg skal da også lige huske at berøre vores vinskoler. Der deltager i år hele 84 ”elever” på vores 4 hold. De
udgør næsten 2/3 af foreningens medlemmer og det er jo helt fantastisk. Vores hold har kørt og kører
stadig temaerne ”Hotspots verden rundt”, ”Den Iberiske halvø”, ”Argentina, Chile og USA” og endelig ”
Europa rundt”. Vi mangler desværre stadig et begynderhold, hvilket er lidt uheldigt, idet det jo skal udgøre
den fremtidige fødekæde. Det bunder stadig i mangel på undervisere. Det er lidt, for ikke at sige meget
svært at få nogen eller nogle til at stille op til den tjans. Vi håber dog at én eller to mere melder sig, så vi
kan starte et begynderhold til oktober. Det skal hermed lyde som en jobannonce!
Endelig har vi jo også vores nedsatte udvalg vedrørende ”Det Virtuelle Vinmuseum”. Her er det yderst
glædeligt, at De er ved at være nået i land med Deres bestræbelser. Jeg vil ikke fortælle så meget om det,
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for det vil Helge underholde jer med om lidt, men blot nævne min store glæde over vores nylige kontakt til
Kronborgs administration, der har afstedkommet, at Foreningens 3000 liter store vinfad, som vi købte på
en fælles rejse i 2003 til bl.a. Alsace, er blevet samlet og opstillet i Frederik den Andens Vinkælder på
Kronborg, hvor det indgår i en udstilling. Mange tak til Kjeld, Erik & Helge for det kæmpe arbejde, der ligger
i at samle og opstille et så stort vinfad.
Det var vist hvad der var at berette om det hedengangne 2018. Med hensyn til dette år 2019, så skal jeg
som altid opfordre alle medlemmer til aktivt at tage del i foreningens liv samt tilbyde en hjælpende hånd til
bestyrelsen ved vores arrangementer.
Nu har jeg vist endnu engang fået talt rigeligt og vi skal vel også snart smage noget vin. Jeg vil afslutte med
et citat af salige Prins Henrik: ”Hvordan man holder på et vinglas er lige meget, bare man drikker af det!”, så
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
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede afvigelser i forhold til tidligere år.
Der blev stillet spørgsmål hvorfor vi vælger at sælge ud af vores aktier i ”Min vinmark”, Kasseren forsvarer
dette med at; det har vare planen hele tiden, vi har været med i projektet i Spanien, som en hjælpende
hånd til projektet og at det nu ikke er mere vi kan gøre for at hjælpe projektet i Spanien
Ad. 4. Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.
Der er ikke nogle forslag til dette punkt.
Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsens sammensætning ser således ud efter generalforsamling.

Navn

Bestyrelsesmedlem / suppleant

John Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Lars Lindebjerg

Bestyrelsesmedlem

Kim Ljung Andersen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Wulff Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Brian Haagh

Bestyrelsesmedlem

Claus Nissen

Bestyrelsesmedlem

Fredrik Nissen Hansen

Bestyrelsesmedlem

Marianne Nielsen

Suppleant
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Sussie Hartlius

Suppleant

Bestyrelsen bliver konstitueret på første bestyrelsesmøde.
Ad. 6. Valg af revisorer
Som revisorer valgtes: Kjeld Christiansen
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
Helge Drews fremlægger på vegne af udvalget, hvad der er sket med etablering af et virtuelt muserum på
bagrund af Kenno’s vin bog (Øresundstolden - En kilde til vin).
Helge Drews, gennemgår projektets fremskridt og viser en demo VR film, som er blevet lavet til projektet.
Endvidere fremlægger Helge Drews projektet næste etape, som er at lave en hjemme side, hvor man kan
læse om de forskellige epoker for Øresundstolden, diverse danske konger og hvordan vinen har været
brugt, både til at bygge Danmark som en nation men også for Helsingør og Kronborgs udvikling igennem
tiden
Kronborg slotsforvaltning er igen interesseret i projektet og er i den sidste fase for at etablerer et
vinmuseum i Frederiks den 2. vinkælder på Kronborg. Dette forventes at åbne den 12. april.
Projektet skal nu udarbejde skrifteligt information om Vinen og Øresundstolden, samt fået lavet et forslag
til en hjemmeside. Helge Drews viser udkastede til hjemmesiden og fortæller at projektet har fået et tilbud
for at lave Hjemmesiden på DKK 45.000,Man prøver på at lave dette så fleksibelt som man kan, da man har svært ved at forudsige hvad fremtiden
vil bringe, af krav til et virtuelt muserum – Hvordan ser internettet og teknologien ud om 5, 10 eller 20 år.
Forslaget til hjemmesiden or evt. andre forslag til projektet skal i første omgang besluttes af bestyrelsen
evt. på generalforsamlingen, før yderligere penge frigives til dette.
Herefter erklærede dirigent generalforsamlingen for afsluttet og takker for god orden.
Efterfølgende var der en tilhørende smagning.

