
 

Nyhedsbrev forår 2023 

 

INDHOLD I DETTE NYHEDSSBREV 

 

LINK TIL REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 

LINK TIL REGNSKAB 

DATO OG TILMELDING TIL SOMMERFESTEN 

NYHEDSBREVET FULD LÆNGDE 

  

 

Foråret er over os 

 

Torsdag den 16. marts afholdt foreningen 
generalforsamling i lokalerne i Strandgade, 

hvor 37 medlemmer deltog 
Foreningen har pt. 122 registeret medlemmer. 

 
Link til referat og regnskab finder du nedenfor. 

Link til referat fra generalforsamlingen  

 

Link til regnskab  

 

  

http://vinfestival.dk/media/10653/Generalforsamling-Helsingoer-Vinmuseumsforening-2023.pdf
http://vinfestival.dk/media/10656/regnskab-2022.pdf


 

Sommerfesten 

fredag den 16. juni 2023, kl. 18.00 
i lokalerne og gården i Strandgade. 

Alt er som det plejer, godt fra grillen, lækre vine og hyggeligt 

selskab. 
  

  

Tilmeld dig allerede nu!  

 

Formanden har ordet 

 

Kære alle medlemmer, 

 

Generalforsamlingen den 16. marts, fandt sted med et stort 

fremmøde i vores dejlige lokale i Helsingør. 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste demokratiske 

myndighed. Formålet med den årlige generalforsamling er at samle 

foreningens medlemmerne for at træffe beslutninger, som kan runde 

det forgange år af og drive foreningen videre. Det er stedet, hvor vi 

skal skabe grunden for at udvikle foreningen, afklare uenigheder og 

mailto:vin@provin.dk?subject=Tilmelding%20til%20Sommerfest&body=Hej%0A%0AJeg%2Fvi%20kommer%20_______%20person(er)%20til%20sommerfesten%0A%0AVenlig%20hilsen


vælge bestyrelsen, som så derefter skal håndtere og gennemføre 

generalforsamlingens beslutninger. 

 

I år var det for første gang i mange år, at valg af 

bestyrelsesmedlemmer ville kræve afstemning fra foreningens 

medlemmer.  Måske det her er på sin plads at ridse formalia op. Når 

man blive valgt til bestyrelsen, er man valgt for to år 

ad gangen, det vil sige, at det er kun halvdelen af bestyrelse som 

skal vælges hvert år. 

 

I år var der 4 bestyrelsesmedlemmer som var afgående: John 

Sørensen, 

Claus Nissen, Frederik Nissen Hansen og Henrik Wulff Jørgensen. 

De 3 førstnævnte ønskede alle genvalg, men Henrik Wulff Jørgensen 

havde valgt 

at trække sig efter mere end 10 års bestyrelsesarbejde for 

foreningen. 

Her skal der igen lyde en stor tak til Henrik for hans arbejde igennem 

årene. 

 

Ved spørgsmål om der var andre der ville stille op til bestyrelsen, 

tilkendegav hele 3 nye personer interesse i at stille op til bestyrelsen. 

Efter en længer stemme optælling, blev det klart at den nye 

bestyrelse skulle bestå af genvalgte Claus Nissen og Frederik Nissen 

Hansen, sammen med nyvalgte Sussie Hartelius og Andreas Jensen. 

Bestyrelsen siger tak for interessers fra John Sørensen og Torben 

Andersen om at stille op til bestyrelsen. 

 

Her vil jeg gerne bruge lidt tid på at huske og takke John, for alle 

hans år som formand i Helsingør Vinmusemumsforening. Foreningen 

havde aldrig kunne blive som den er i dag, hvis det ikke havde været 

for John og hans ildsjæl for 

at fremme vinen og dens væsen. Vi skal takke ham for hans 

utrættelige arbejde igennem alle årene, lige siden det hed 

Snekkerstens Vin Forening, over Kronborg Vinfestival og til der, hvor 

vi er i dag. 

 



 

Det er en tung depeche som skal samles op og videreføres. 

John har også i mange år været fast underviser på vores vinskoler, 

hvor han har udbredt sin passion for vin og med udgangspunkt i hans 

tidligere profession som lærer, leveret et sagligt og altid godt 

gennemarbejdet oplæg. På hele foreningens vegne vil jeg håbe, at 

John forsætte sin udbredelse af utømmelig viden mange år i nu, som 

lærer på vores vinskoler. 

 

Her skulle man måske tro at vi havde snakket nok om valg og den 

nye sammensætning af bestyrelsen, men efterfølgende har Lars 

Lindebjerg, bestyrelsesmedlem gennem mange år, valg at trække sig 

i utide. Det er med stor beklagelse at skulle informere om dette og vi 

vil ligeledes takke Lars for hans mange år i bestyrelsen og for 

foreningens virke. 

 

Det betyder således, at Marianne Nielsen forlader sin rolle som 

bestyrelsessuppleant og tiltræder som bestyrelsesmedlem. 

Vi byder Marianne velkommen, ligesom vi byder vores to suppleanter 

ligeså velkommen: Kim Backe og Niels Bjørn Lindberg Mortensen. 

 

Bestyrelsen har som formål at drive forandring og udvide foreningen 

samt at definerer vores version og vores retning for fremtiden. 

Arbejdet med hvordan det skal knyttes til et nyt sæt vedtægter, er 

allerede startede. 

Det er vores intention snarlig kunne fortælle om dette, og hvad vi vil 

bede 

en ekstraordinær indkaldt generalforsamling om at støtte. 

 

På vegne at bestyrelsen 

  

Kim Ljung Andersen 
  

 


