Helsingør Vinmuseumsforening generalforsamling 3. maj 2020
Protokol
Generalforsamlingen 2020 for Helsingør Vinmuseumsforening var planlagt til at være afholdt torsdag den
26. marts. Grundet omstændighederne med den globale pandemi COVID-19 og nedlukningen af det
offentlige rum, besluttet bestyrelsen at aflyse gennemførelsen af den planlagte ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen indkaldte efterfølgende til en digital generalforsamling den 3. maj og
udbedte foreningens medlemmer at melde tilbage med spørgsmål og kommentarer indenfor 14 dage.
Dagsordenen for den digital 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
Da den ordinære generalforsamling er blevet erstattet med en digital generalforsamling, vælges der ikke en
dirigent.
Ad. 2 Bestyrelses beretning 2019 v/formanden
Ærede damer og herrer. Ja, til dette års Generalforsamling kan jeg jo ikke sige: ”vel mødt”, da ingen af os er
fysisk tilstede. Det er i sandhed en speciel situation vi befinder os i for nuværende, hvor det danske
samfund, i skrivende stund, er så godt som nedlukket på grund af den verdensomspændende og
altdominerende ”Coronakrise”. Da vi ikke må samles mere end højst 10 personer (og flere kommer der
trods alt til vore Generalforsamlinger), har vi i bestyrelsen valgt at afholde den ”Digitalt”, da det jo godt kan
have lange udsigter til, at det igen bliver tilladt at mødes mere end 10 personer. Hele denne nedlukning er
selvfølgelig ikke rar for en forening som vores, der baserer det meste af sit virke på det sociale, og hvor det
at forsamles er essentielt. Men der er jo ikke så meget at gøre ved det og så må vi prøve at få det bedste ud
af det. Vi håber I vil udvise forståelse for situationen og tage til takke med denne digitale udgave. Hvad har
vi i foreningen så bedrevet i 2019, siden sidste Generalforsamling og ind til vi blev lukket ned? Vi nåede
blandt andet at afholde en aldeles fremragende ”Grand Cru – Smagning” den sidste dag i april måned. Der
var mødt 25 forventningsfulde medlemmer op til den, i disse tider, ret så sjældne smagning. Egentlig var
det hensigten, at smagningen skulle baseres på 2. vinene fra de franske vinslotte, men af gud ved hvad
hvilken grund, så lykkedes det os at købe cru-vinene til så godt som samme priser som visse 2. vine, så de
25 fremmødte deltagere fik lov til at smage 11 Grand cru vine med Château Mouton Rothschild 1981 i
spidsen. Priserne på franske Grand cru vine har i dag nået nærmest skyhøje priser, men vi landede som sagt
et ”rigtig godt tilbud til dig” fra det jyske og med et pænt lille tilskud fra foreningen, så fik vi en rigtig
agtværdig smagning ud af det. Med hensyn til Smagninger/Arrangementer fremadrettet, så har vi foreløbig
planlagt ”Den store Sisseck/Vinding-Diers smagning” i november måned og en efterhånden sjælden
eksklusiv Madeira smagning i februar. Mere derom på et senere tidspunkt! Vi fik afholdt vores årlige
sommerfest medio juni med rekordhøj deltagelse. Vi var samlet ikke færre end 60 medlemmer, så for første
gang i foreningens historie var der ikke plads nok i 7’eren. Vi måtte tage vores eget lokale i kælderen i brug,
så festen var altså delt på to lokaler. Vi var i bestyrelsen lidt spændt på, hvordan det ville spænde af, men
alle medlemmer så ud til at hygge sig med de gode vine og den dejlige og rigelige mad fra grillen i gården

Helsingør Vinmuseumsforening generalforsamling 3. maj 2020
Protokol
hvor ”vores” royale kok huserede. Vi var så også endnu engang heldige og beriget med godt vejr, så de blev
alt i alt en fornøjelig aften. Sommerfesten 2020 er berammet til at løbe af stablen lørdag den 6. juni.
Grunden til den noget tidlige dato er, at Museet Skibsklarerergården skal bruge lokalet 7’eren fra den 8.
juni til opmagasinering af effekter til brug ved årets ”Sundtoldsmarked” i august. Sundtoldsmarkedet er så
senere blevet aflyst, da sådanne arrangementer med mange mennesker samlet foreløbig ikke må finde sted
før tidligst september måned. Det kunne så være ”den enes død – den andens brød”, forstået på den måde,
at vi kunne låne 7’eren på et senere tidspunkt, hvor chancen for bedre vejr ville være større. Det vil
imidlertid bero på, at der vil blive åbnet for arrangementer med op til 100 deltagere. Det ser det på
nuværende ikke tidspunkt ikke ud til. Ergo, hvis ikke
konditionerne omkring Coronakrisen ændrer sig væsentlig, så styrer vi mod en mulig aflysning af årets
sommerfest. Det vil der dog senere blive sendt meddelelse ud med hensyn til sommerfesten. Årets store
begivenhed i foreningen, nemlig ”Helsingør Vinfestival” foregik som sædvanligt den første lørdag i oktober.
I 2019 faldt denne lørdag den 5. Vi havde fået mulighed for at udvide lokaliteterne lidt med inddragelsen af
Børnekulturcenterets lokale. Vi havde derfor besluttet at udvide festivalen med 8 nye stande, så der i alt
ville være 33 stande. Børnekulturcenterets lokale er forbundet med ”Store sal” med en smal gang, så vi var
spændte på om gæsterne kunne komme frem og tilbage og om de i det hele tage ville opdage de nye
stande. Det hele blev løst med en ”rød løber”, nogle skilte og vores fantastiske hjælpere. Så vi syntes trods
alt, at det var et godt tiltag. Vi har dog stadig lidt logistik, der skal på plads! Én af standene var for øvrigt
besat med folk fra vores nedsatte udvalg vedrørende ”Det Virtuelle Vinmuseum”. På standen kunne man se
vores film om ”Sundtolden – en kilde til vin” i virtual reality, hvis man tog 3-d brillerne på. Der var rigtig
mange gæster der benyttede sig af dette tilbud, som var lidt af en ”øjenåbner”. Med udvidelsen blev der
også bedre plads til det igen rekordstore antal gæster, nemlig over 700, fordelt på de 3 flights. Alle
gæsterne virkede begejstrede, så det var nok endnu engang en succes, men en succes der kræver støtte fra
medlemmerne enten med tilstedeværelse som gæst eller med 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! Vi kan derfor forhåbentlig sige velkommen til en ny Helsingør Vinfestival, hvis ”Fru Corona” ellers giver
os lov lørdag den 3. oktober 2020.
Jeg skal da også lige huske at berøre vores vinskoler. Der deltager i år hele 60 ”elever” på vores 3 hold.
Vores hold har kørt, indtil de blev lukket ned af Coronaen, temaerne ”Varietale vine”, ”Kendte og ukendte
klassikere” og ”Italien”. 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!
Det var vist hvad der var at berette om det 2019. Med hensyn til dette år 2020, så bliver det spændende
hvor meget der vil være at berette om, hvor megen aktivitet der bliver i vores lille forening. Med håbet om
at det bliver meget, 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.
I år kan jeg desværre ikke afslutte beretningen med en indbydelse til en lille vinsmagning, som det sig ellers
hører øg bør. Det må i alle klare derhjemme, 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
Klik link her: Driftsregnskab for at se foreningens 2019
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Regnskabs bemærkninger: Som bemærket på tidligere generalforsamlinger er vinfestivalen det bærende
element i foreningens økonomi. Som nævnt i formandens beretning var 2019 udgaven en stor succes og
det gælder så også økonomisk. Resultatet blev et overskud på ca. 111.000 – 10.000 mere end i 2018.
Medlemskontingenterne udgør stabilt ca. 20.000 og er en mindre del af foreningens indtægter.
Kontingentet er stadig 200 for singler og 300 for par. Fra i år er det besluttet at udskyde
opkrævningstidspunktet til efteråret, så det kommer til at passe med skoleåret. Indbetalt kontingent i
efteråret 2020 giver således stemmeret på generalforsamlingen 2021, hvor vi forhåbentlig mødes igen.
Vinskolerne balancerer, således at deltager gebyret bruges til skolerne og afslutnings arrangementer. Fra
tid til anden beslutter bestyrelsen at give tilskud til særlige smagninger, jf. formandens beretning.
Sommerfesten er en udgift for foreningen, da der ikke opkræves særskilt betaling for den, men er en vigtig
del af foreningens sociale liv. Lidt populært udtrykt kan man sige, at vi bruger det meste af kontingentet på
at holde fest for os selv.
Foreningen har støttet projekt vinens historie over to år med i alt ca. 120.000. Udvalget bag projektet vil
separat redegøre for status her og nu og forventet udvikling.
Endelig bemærkes, at vores formand fra tid til anden falder over gode tilbud på vin, der kan anvendes til
fremtidige smagninger. I 2019 har vi købt nogle flasker Madeira, der som nævnt i beretningen, vil komme i
spil til en helt særlig smagning.
Ad. 4. Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.
Der er ikke nogle indsendt 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

Andreas H. Jensen

Suppleant
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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). Klik her udvalgsberetning fra Vinens Historie
Følgende kommentar til Vinens Historie er kommet fra Sussie Hartelius (sussie@hartelius.info):
Hej Bestyrelse,
Tak for fremsendte til generalforsamlingen.
Jeg vil gerne både som medlem og som ”tidligere” suppleant, udtrykke min utilfredshed med redegørelsen
og håndteringen af projektet: Vinens historie.
Af regnskabet fremgår det, at der er brugt kr. 58.750 i 2018 og kr. 62.171 i 2019. (I alt kr. 120.921, hvilket
svarer til ca. 15% af foreningens egenkapital i 2019)
Det fremgår ikke af projektgruppens beretning til generalforsamlingen, hvad den helt præcise status på
projektet er, hvor meget der mangler for at nå målet samt hvad deres fremtidige budget er til færdiggørelse
af projektet.
Som jeg anførte i min mail til bestyrelse som én af begrundelserne for , at jeg ikke genopstillede:
”……..Vi har godt nok et projekt omkring en virtuel film og muligvis en revidering af vores hjemmeside. Men
– der er for mig at se, hvilket jeg ofte har givet udtryk for – overhoved ingen styr på dette projekt. Vi har
betalt en frygtelig masse penge til et projekt uden projektbeskrivelse, realistisk budget, økonomisk status,
rapportering eller tidshorisont. Jeg syntes grundlæggende ikke vi kan være det bekendt over for
medlemmerne”.
Jeg syntes medlemmerne fortjener en uddybende status på projektet, samt et budget for det fremtidige
arbejde.
Dette er en officiel indsigelse, som jeg forventer føres til referat fra generalforsamlingen.
Som svar på denne indsigelse fra Sussie Hartelius, kommer bestyrelsen med følgende bemærkning:
Da projektet netop havde et omfang, der lå uden for bestyrelsens normale mandat til at disponere midler,
blev det fremlagt for generalforsamlingen, der har givet tilsagn til at bruge de penge, du selv beskriver.
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Projekt gruppen står til regnskab overfor generalforsamlingen og har afleveret deres redegørelse sammen
med indkaldelsen. Skal der ske yderligere vil det være nødvendigt med et nyt tilsagn fra
generalforsamlingen, da bestyrelsen fortsat ikke kan eller vil tildele flere midler på nuværende grundlag.
Vi er meget enige i, at det vil være nødvendigt med et meget præcist grundlag til generalforsamlingen for
en yderligere bevilling; herunder en klar beskrivelse af budget, målgruppe, udbredelse m.v.

Der er ikke indkommet flere bemærkninger til dette eller andre punkter, derfor erklæredes den digitale
generalforsamlingen for afsluttet og takker for god orden.

På vegne af Helsingør Vinmuseumsforening den 28. maj 2020
Kim Ljung Andersen

