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Helsingør Vinmuseumsforening generalforsamling 16. marts 2023 
 
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 
 

1. Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Ole Gjerding, der accepterede nomineringen inden mødet og blev valgt med 
applaus. Dirigenten informerer, at indkaldelsen til generalforsamlingen samt afholdelsen er i 
overstemmes med foreningens vedtægter. Da formalia er på plads, går vi til næste punkt.  
 

2.  Bestyrelses beretning v/formanden 
 

Velkommen alle sammen. Endnu et år er gået siden vi var samlet her i vores lokale.  
En række ting er sket i det forgangene år. Det er første år at jeg står her som formand, og det gør jeg 
i kraft at valg på bestyrelsens konstituerende bestyrelsesmøde den 30. Maj 2022. Dette var det 
første skridt for at forny foreningen og den proces vi skal gennemføre fremadrettet, men mere om 
det om lidt. Jeg skal tillægge at dette skete ved et kampvalg mellem John og mig.  
Hvad er der ellers sket i årets gang? – jo inden det først bestyrelsesmøde, afholdt forening en længe 
ventede Peter Sisseck/Vending-Diers smagning den 5. maj, jeg var desværre ikke selv til stede men 
er blevet fortalt at det var en god og spændende smagning, af nogle at de større danske vinsmager i 
udlandet og lad os håbe, at vi kan få søsat flere spændende smagning fremover, da vi nu heldigvis 
ikke længere kan blive stoppet af Corona.  
Vi fik også afholdt vores årlige sommerfest, med grill og vin her i vores lokale. Det er som altid et 
tilløbsstykke og bestyrelsen er glade for at kunne samle så mange af vores medlemmer til dette 
sociale arrangement, vi forudser mange flere af disse, da det er her vi skal finde foreningens DNA, 
finde vores fodfæste på vej ud af museumsdelen.  
Inden vi kommer til den del, vil jeg også lige slå et slag for vores vinskoler. Igen i år kører foreningen 
3 af slagsen, og jeg skal som formand takke for det store arbejde, som John, Claus og Brian lægger i 
dette. Uden jeres ildhu ville disse ikke være mulige at gennemføre. Jeg håber, at vores elever, og jeg 
kan se er vi har et godt fremmøde her i dag af disse, værdsætter vinskolerne og det store arbejde 
der lægges i at planlægge og afvikle dem.  
Nu hvor jeg er i gang med at takke, vil jeg også lige bruge lidt tid på vores nuværende kasserer, 
Henrik. Henrik har vores kasserer i mere end 10 år, og har været en stor del af vores virke igennem 
årene, du har tilført meget til foreningen, lige fra at blive delejer af Min Vinmark, til at prøve at 
komme ud af det ejerskab igen. Personlig vil jeg sige tak for din tid og virke her i Helsingørs 
Vinmuseums og din generelle professionalisme. Henrik har valg at stoppe i foreningen, både som 
kasserer, general medlem og som bestyrelsesmedlem, du vil blive savnet.  
Sidste år på denne tid, stod John her og fortalte om foreningens virke og hvor vi kommer fra og jeg 
tror, at det altid er vigtigt at forstå, hvad det hele startede med: En drøm om at afholde vinsmagning 
på Kronborg, en drøm at udvikle et koncept, om at blive et museum for vines væsen i Helsingør og 
med et fæste i Sundtoldstiden. En drøm som desværre viste sig at være sværere at udføre end som 
sagt. Igennem årene har der være flere forsøg på at etablere et museum, fysisk eller virtuelt, 
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desværre med samme udgang hver gang. Jeg synes, at det har været en nobel drøm og en drøm, der 
ville havde været et plus for Helsingør kommune, for Sundstoldstidens fortællinger og for vinens 
verden. Desværre er vi hvor vi er og som John fortalte sidste år, så er det beklageligvis tid til at 
nedlægge drømmen. Dette blev fremlagt på sidste generalforsamling. Siden da har bestyrelsen 
startet arbejdet med at omskrive foreningens vedtægter.  
Man skulle måske tro at det ville være let, sådanne bare at fjerne museum delen, men hvis man gør 
dette, hvad er så formålet med foreningen, hvad skal vores mening være, vores DNA, hvorfor er det 
medlemmer ønsker at være en del af dette, og hvad skal vi lave som forening. Dette er ting som skal 
overvejes som en del af denne proces, for at finde vores virke og vores grund til at eksistere.  
Vi er desværre ikke kommet helt i mål med denne proces endnu, men ville personligt mene, at vi er 
tæt på at kunne præsentere bestyrelsens forslag til en ny vedtægt. High-lights fra denne er så klart 
af fjerne museum-delen, og lave foreningen om til en medlems orienteret forening, give bestyrelsen 
mulighed for at udvikle dens virke og som et vigtigt punkt at flytte mere magt tilbage til foreningens 
medlemmer. Dette gøres blandt andet ved at lade generalforsamlingen vælge foreningens formand 
– i håb om at dette vil sikre en dynamisk fremdrift, baseret på medlemmernes ønsker. Jeg tror, at vi 
forhåbentligt snart kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vil fremlægge en 
vision og forslag til nye vedtægter.  
En anden begivenhed som må tilskrives vores DNA, er selvfølgelig vores årlige vinfestival. Den blev 
igen et bevis på, at vi kan løfte i samlet flok, med hjælp både før, under og efter, af en større del af 
vores medlemmer. Ja, man kan altid ønske sig flere frivillige hænder under afviklingen af en festival 
som vores; det kræver mere end man måske lige tror, at få så mange gæster og udstillere igennem 
døren. Festivalen blev igen i år afholdt i Hal 14, og der er stort set kun kommet positivt feedback 
tilbage fra gæster og udstiller … lige måske med undtagelse af toilet forholdende i Hal 14.  
Men vi formået af afholde en festival med 35 stande, eller 36 hvis man tæller chokolade and 
kaffestanden med. – Det er en rekord, jeg tror også at vi var på den lune side at 800 gæster 
betalende og fribilletter på dagen, endnu en rekord. Det er noget jeg synes, at vi skal være stolte af 
og igen skal vi ikke glemme, hvorfra vi kommer. Vi skal heller ikke glemme det store arbejde, der har 
været lagt over mange år for at opnå dette, lige siden det hed Kronborg Vinfestival og det var den 
primære måde at holde drømmen om foreningen i live.  
Vi regner selvfølgelig med at skulle afholde festivalen igen i år, desværre er det dog ikke sikkert at vi 
kan holde den i Hal14 igen, grundet renovering af de gamle værftshaller, mere information om dette 
vil komme, når vi ved hvad vi kan og ikke kan.  
Hvad sker der ellers? – jo vi regner med at afholde vores sommerfest som normalt. Den er pt. 
berammet til at løbe af stablen den 16. juni (kan evt. blive flyttet) hvor foreningen byder på mad og 
drikke til medlemmerne. Desuden er der to vinsmagninger i støbeskeen: En Bordeaux-smagning og 
en længe ventede Madeira-smagning. Disse smagninger og sommerfesten vi der snart komme mere 
information ud om.  
Afslutningsvis så skal vi kigge fremad af og jeg tror personligt, at det bliver en spændende fremtid 
med at finde vores DNA, og cementere foreningens fremtidige vision om af blive en medlems 
orienteret forening, centeret omkring vin, forståelsen af vin og klart, men ikke mindst, nydelsen af 
vin.  
Med fare for at blive udhængt for blasfemi; Af vin er vi kommet, til vin skal vi blive og af vin skal vi 
igen opstå - tak  
  
 
Dirigenten spørger om der er kommentarer til formandens beretning. Det er der ikke. Dirigenten 
takker og vi går videre til gennemgang af årets regnskab af kasserer, Henrik.  
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3.  Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
 
Link til regnskab 
Henrik beretter at dette er det første normale år efter Corona, og derfor ligner det mere et regnskab 
fra før Corona. Det nævnes at vi ikke er blevet opkrævet husleje for de sidste to år, og derfor er der 
hensat penge til de to års husleje i regnskabet. Pengene er taget med som en gæld, men er ikke 
betalt. Dernæst fortælles det, at der er sket en kursregulering, så vi får et retvisende billede af 
økonomien i foreningen. 
 
Det nævnes også at det er den bedste vinfestival nogensinde, set fra et finansielt perspektiv.  
 
Årsagen til et underskud på vinskolerne er at det blev besluttet af bestyrelsen at give 200,- per 
deltager, hvilket svarer til de 12.000 som der er i underskud.  
 
Henrik beretter som fratrædende kasserer, at han anbefaler den nye bestyrelse at binde penge, så 
en fremtidig bestyrelse ikke kan ”løbe” med pengene.  
 
Flemming spørger, hvad de 25.000 der ikke var i udgift sidste år skyldes. Henrik siger, at det er til 2 
julefrokoster og en generalforsamling.  
 
Mogens spørger, hvorfor man ikke har taget fat i udlejer og sagt, at vi gerne vil betale. Henrik siger, 
at vi har udvist rettidig omhu og hensat penge.  
 
Der bliver spurgt, hvorfor kontingentet på indtægtssiden har været så ustabilt, det har været 
grundet Corona og kontingentfrit år.  
 
Ole Gjerding spørger, hvor mange medlemmer der er i forening. Claus beretter at der er 123 
betalende medlemmer, men vi har flere i vores mail kartotek som ikke har betalt kontingent i år. 
 
Det bliver foreslået at der skal skrives et budget ind i det nye vedtægter.  
 
Ole Gjerding meddeler at regnskabet er revideret og underskrevet og der gives igen applaus.  
 

4. Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer. 
 
Næste punkt på dagsordenen er forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Der er ingen forslag.  
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Næste punkt er valg er bestyrelse og suppleanter. Claus, John, Frederik og Henrik er på valg, de tre 
førstnævnte genopstiller.  
 
Formanden spørger om der er folk der ønsker at stille op til bestyrelsen. Andreas Jensen, Sussie 
Hartelius og Torben Andersen ønsker at stille op til bestyrelsen.  
 
Da der er 6 personer til 4 pladser, skal der være valg. Valget er mellem Claus, John, Frederik, 
Andreas, Sussie og Torben. De 6 opstillere holder en kort tale om dem selv og hvorfor man skal 
stemme på dem.  
 
 

http://vinfestival.dk/media/10656/regnskab-2022.pdf
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Ole Gjerding meddeler at der er 85 afgivne stemmer (37 fremmødte og 48 fuldmagter): 
Torben: 34 stemmer 
John: 37 stemmer 
Frederik: 51 stemmer 
Sussie: 52 stemmer 
Claus: 82 stemmer 
Andreas: 84 stemmer 
 
Det klappes igennem.  
 
Så skal der vælges suppleanter.  
 
Da Andreas er valgt til bestyrelsen, skal der findes en ny suppleant i stedet for ham.  
Marianne genopstiller  
Michael Danvad genopstiller ikke.  
Kim Backe opstiller 
Niels Bjørn opstiller 
 
Efter valg ser den nye bestyrelse således ud: 

Navn Bestyrelsesmedlem / suppleant 

Kim Ljung Andersen Bestyrelsesmedlem 

Claus Nissen Bestyrelsesmedlem 

Brian Haagh Bestyrelsesmedlem 

Frederik Nissen  Bestyrelsesmedlem 

Lars Lindebjerg Bestyrelsesmedlem 

Sussie Hartelius Bestyrelsesmedlem 

Andreas Jensen Bestyrelsesmedlem 

Marianne Nielsen Suppleant 

Kim Backe Suppleant 

Niels Bjørn Mortensen Suppleant 

 
 
 
Der klappes igen. 
 

6. Valg af revisorer 
 
John Steenfeldt bliver valgt. 
 

7. Valg af revisorsuppleant 
 
 
Karsten Bernstein bliver valgt. 
 

8. Fastsættelse af kontingent  
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Kontingentsatserne godkendes og fastholdes. 200,- for singler og 300,- for par. 
 

9. Eventuelt. 
 

Steen Peterson spørger, om vi har styr på kontingentet, da der er nogen, der har betalt i det 
kontingentfrie år. Claus beretter, at der er styr på de få personer, som har betalt for meget. 
 
Niels Bjørn spørger, om der kommer referat ud. Det gør der i næste nyhedsbrev.  
 
 
 
Derefter afslutter dirigenten mødet og takker for god ro og orden. 


