Helsingør Vinmuseumsforening generalforsamling 25. marts 2021
Protokol
Generalforsamlingen 2021 for Helsingør Vinmuseumsforening var planlagt til at være afholdt torsdag den
25. 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
og indkaldte til en digital generalforsamling den 25. marts. Bestyrelsen udbedte foreningens medlemmer at
melde tilbage med spørgsmål og kommentarer indenfor in den fremsendte invitation under punkt 4.
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 2020 v/formanden
Grundet omstændighederne med den globale pandemi COVID-19 og nedlukningen af det offentlige rum er
der desværre ikke sket, noget nævneværdigt at berette om året 2020. Bestyrelsen håber at restriktionerne
vil blive løftede i 2021, hvorved vi kan genoptage en mere normal drift og afholde vinskoler, smagninger og
vores vinfestival.
Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Klik link her: Driftsregnskab for at se foreningens 2020
Regnskabs bemærkninger: Vedhæftet følger regnskabet for 2020. Som I ved har det været et stille år. Der
er opkrævet for vinskoler, men vi har reserveret de fleste af pengene til senere, da der næsten ikke blev
afholdt nogle skole dage i skoleåret 20/21. Vi har opkrævet for en Chateauneuf du Pape smagning, hvor vi
forventer at afholde den senere. Der er ligeledes indkøbt vine til en anden smagning, og også den udgift
lader vi stå til senere.
Der er indkøbt vine til vores lager med henblik på fremtidige smagninger, og til vinens verden er købt en
”vugge” til en vintønde, der nu er udstillet på Kronborg.
Vi har derudover faste udgifter til lokaler, hjemmeside og gebyrer til bankerne på i alt ca. kr. 26.000, der er
nødvendige for at holde foreningen i gang.
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Ad. 4. Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.
Der er indkommet 3 forslag til generalforsamlingen, som bestyrelsen har efter bedste formåen besvaret på
vegne af generalforsamlingen.
Forslag 1: Forslag til generalforsamlingen :At holde en klubdag ca en gang om måneden i foreningens
lokale, hvor man kunne komme uden tilmelding. En aften eller lørdag midt på dagen. Jeg ved vi har prøvet
det før, men tiden er vel en anden nu. (Når vi engang må åbne) Hilsen Inge Köppen
Kommentar fra bestyrelsen: Bestyrelsen finder forslaget interessant, men vil ikke tage stilling til dette før
en løftning af de pågældende COVID-19 restriktioner.
Forslag 2: Undertegnede stiller følgende forslag.
I foreningens vedtægter §2 står at foreningens formål ”at virke for etablering og drift et vinmuseum”. For
snart mere end 2 år siden nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe, som havde til opgave at lave en virtuel
vinhistorieformidling. Arbejdet resulterede i 3D film om Helsingør og vinen. Tanken var også at lave en
museal hjemmeside.
Generalforsamlingen skal derfor opfordre bestyrelsen til at arbejde videre med at få vinens historie I
Helsingør udbredt f.eks. via nettet. Ligeledes opfordres bestyrelsen til at få udbredt 3D filmen til Helsingørs
kulturinstitutioner, herunder Bymuseet, Skibsklarergården, Kulturværftet og Kronborg
Med venlig hilsen Kjeld Christiansen
Kommentar fra bestyrelsen: Bestyrelsen opfordrer projektgruppen til at udarbejde en plan, budget og
vision for projektets videreførelse. Bestyrelsen vil derefter tage beslutning baseret på dette.
Forslag 3: Jeg har et forslag, som jeg mener kunne give værdi for foreningen og dens virke. Jeg syntes, det
kunne være interessant hvis foreningen investerede i en mængde En Primeur vine hvert år. Jeg vil foreslå, at
man nedsatte et lille udvalg, som vil være bemyndiget til at indkøbe efter nogle definerede kriterier fra
foreningen. Det er vigtigt, der indkøbes kontinuerligt da det vil tage en årrække før foreningen vil kunne
begynde at bruge af vinen.
•
•

På den måde vil foreningen kunne tilbyde modne vine i løbet af en årrække på de forskellige kurser
– og indkøbt til den rigtige pris.
Afhængigt af hvordan indkøbene fortages, kan man følge vinslotte/vingårde i flere årgange eller
afholde smagninger inden for samme årgang men fra forskellige Slotte/Vingårde.

Det er oplagt, at det nemmeste er indkøb af Bordeaux eller Bourgogne, men også i Italien er der fine
muligheder for indkøb af En Primeur vine. I forbindelse med indkøb af En Primeur vine, er det vigtigt med
valg af den rigtige vinhandel/leverandør, da vinene betales nu og først leveres op til ca. 2 år senere. Jeg vil
gerne tilbyde mig selv som en del af udvalget, såfremt det ønskes.
Med venlig hilsen Michael Danvad
Kommentar fra bestyrelsen: Køb af en Primeur er en investering og som skal gøres over en årrække på
f.eks. 10 år, såfremt man ønsker at kunne lave vertikal smagninger, derfor er dette et længerevarende
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initiativ. Som udgangspunkt finder bestyrelsen dette interessant men vil heller arbejde på at finde drikkeklar
vine til vertikal smagninger.

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

Bestyrelsen bliver konstitueret på efterfølgende bestyrelsesmøde afholdt ligeledes 25. marts.
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
Der er ikke nogle punkter under eventuelt, da disser er taget under punkt 4.
På vegne af Helsingør Vinmuseumsforening den 25. marts 2021
Kim Ljung Andersen

