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Protokol 

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 

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 

Endnu engang velkommen alle sammen. Hvor er det dejligt at se så mange medlemmer fylde vores skønne 
foreningslokale og heldigvis er det et syn som efterhånden bliver mere og mere almindeligt. Jeg tænker her 
især på vores arrangementer i foreningen. Jeg talte i 2012 om en lille krise i foreningen, hvor vi havde mere 
end almindeligt svært ved at tiltrække folk til vores smagninger. Det tænkte vi meget og længe over i 
bestyrelsen. Vi syntes det var en overordentlig vigtig bestanddel af vores virke og noget vi ville satse meget 
på at løse. Vi havde i bestyrelsen rent principielt vedtaget, at smagningerne så vidt muligt skulle hvile i sig 
selv rent økonomisk. Det kunne være, at vi skulle til at se lidt anderledes på den del. Vi kunne måske også 
forbedre form og indhold lidt. Det kunne f.eks. ske ved at prøve at få folk ude fra ”den store verden” til at 
komme og berige os med foredrag om vin og kultur. Disse mennesker stiller jo ikke gratis op, så det 
fordrede nok, at vi enten satte billetprisen op eller gav et tilskud til sådanne arrangementer. Vi valgte det 
sidste og det vil betyde et større eller mindre underskud på enkelte smagninger. Nu er det jo heldigvis 
betryggende, at disse underskud kan dækkes af det pæne overskud vi har på vores Vinfestival. To af de 
smagninger jeg hentyder til, er vore Super Toscana smagning sidste februar og New Zealand smagningen 
med Kirsten Rødsgaard Mathiesen her i marts, hvor der var stuvende fuldt hus og hvor Kirsten talte meget, 
længe og levende om, ikke så meget vinene, men om New Zealand. Jeg er sikker på at alle der var til stede 
gik beriget hjem. En sådan smagning hænger ikke sammen rent økonomisk, hvis ikke billetprisen er ret så 
høj. Det kan betyde at mange medlemmer holder sig væk og smagningen enten bliver lidt af en fiasko eller 
helt må aflyses. Det var det vi oplevede før, men nu blev det med et pænt tilskud en succes og på det alter 
vil vi gerne ofre lidt midler. Vi havde også i 2015 en lignende smagning med Peter Work, hvor vi måtte flytte 
op i lokale 7, hvor vi afholder sommerfesten, på grund af en overstrømmende tilslutning. Det må være 
vejen frem mener vi i bestyrelsen. Der skal dog også være plads til de ”smalle” smagninger med knap så 
mange deltager, så som vores Sherrysmagning i november. Her var der vist en 14-15 tilstede, men de havde 
da også en hyggelig og berigende aften i selskab med en masse spændende slags Sherry’er. Det er vist lidt 
ligesom i teatre og biografer, hvor man også skelner mellem ”brede” og ”smalle” forestillinger. 

 Til de ”brede” forestillinger hører så ganske afgjort også vores årlige sommerfest. Her er altid fyldt så godt 
op, at vi beder til vejrguderne om godt vejr for ellers vil vi have meget svært ved, i tilfælde af regn, at kunne 
huse de over 50 deltagere oppe i 7’eren. Det er en dejlig fest, hvor alle hygger sig med skøn grillmad og 
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rigeligt med vine. Jeg kan i samme åndedrag lige meddele, at årets sommerfest bliver afholdt fredag den 
16. juni, og må så vejrguderne være med os! 

 Et andet sted hvor der også er fyldt godt op er vores vinskoler. Der deltager omkring 60 ”elever” på vores 3 
hold. De ca. 60 elever udgør godt og vel halvdelen af foreningens medlemmer og det er jo helt fantastisk. 
Vores hold1, de let øvede, har kørt temaet ”Den sydlige halvkugle” med vine fra de ”oversøiske” lande. 
Hold 2, de øvede, har kørt temaet ”Down under” med vine fra Australien og New Zealand. Hold 3, de vel 
øvede, kører temaet ”Franske Hotspots”, hvor der ”nødes” lidt med specielle områder og vine i Frankrig. Vi 
har uheldigvis ikke noget begynderhold i år, hvilket er lidt uheldigt, idet det jo skal udgøre den fremtidige 
fødekæde. Vi har simpelthen ikke haft nok af 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! 

 Jeg må nødvendigvis også lige berøre årets Vinfestival, der sædvanen tro løb af stablen den første lørdag i 
oktober. Der var, lige som de foregående par år, mere end udsolgt. Det vil sige omkring 650 deltagere i 
Toldkammeret. Heldigvis var også denne dag vejrguderne med os idet vi havde dejligt vejr med lidt solskin, 
så folk kunne trække lidt udenfor i gården og få lidt frisk luft og komme lidt til sig selv inden de næste 
smagsprøver. Endnu engang tak til vejrguderne, men der skal også herfra lyde en stor tak til de frivillige 
hjælpere på de 3 flights. Takken skal gå til de ca. 15 frivillige fra vores 3 vinskolehold. Der skal herfra lyde en 
opfordring til andre medlemmer end lige dem fra vinskolerne om at melde sig under fanerne til dette års 
vinfestival, som selvfølgelig også afholdes i Toldkammeret den første lørdag i oktober, nemlig lørdag den 
7/10. Tillige må jeg faktisk undre mig over, at næsten ingen af foreningens medlemmer udover 
medhjælperne deltager på Vinfestivalen. I ved ikke hvad I går glip af. Det er et forrygende arrangement og 
en stor fest – tag jer nu sammen! 

Har vi nogen nye tiltag og visioner for det kommende år? Af smagninger kan jeg løseligt nævne én, som er i 
støbeskeen til efteråret, nemlig en økologisk/biodynamisk smagning, hvilket er en trend, der er vældig 
meget op i tiden. Vi har også en Peter Sisseck smagning på tegnebrættet. Ligeledes kunne vi godt tænke os 
at præsentere sherrysmagningen igen, idet vi erkender, at datoen 1. december nok var en hindring for 
mange af jer. Ellers modtager vi hjertens gerne forslag til smagninger. 

 Vi barsler også med at få fremstillet en app, som jo også er meget populært for tiden, og som bl.a. skal 
kunne være nyttig på Vinfestivalen. Her skal den blandt meget andet kunne bruges til at søge på forskellige 
vine på standene samt indeholde en såkaldt QR kode, så folk via deres mobiltelefon kan aflæse 
informationer om vinhandlerne og deres forretninger. Men det kan Brian nok bedre forklare lidt om. 

 Endelig har vi jo også vores nedsatte udvalg vedrørende ”Det Virtuelle Vinmuseum”. Hvor langt de er nået i 
deres bestræbelser for at virkeliggøre det vil Helge vist redegøre for lidt senere. 

Det var vist hvad jeg kunne berette om det hedengangne 2016 og det friske nye 2017. Jeg skal slutte af med 
at opfordre alle medlemmer til at tage aktivt 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, som jeg glæder mig 
til, at Frederik vil fortælle om. Med ønsket om, at Helsingør Vinmuseumsforening må få endnu et godt år 
med megen aktivitet, skal jeg hermed afslutte bestyrelsens beretning. 
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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 aktiver og passiver ikke matcher. Kasseren undersøger dette og forklarer 
at det er en fejl, som skal findes i Skyldig moms. – aktiver og passiver skal matche. 

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 

Erik Madsen Suppleant 

Bestyrelsen bliver konstitueret på første bestyrelsesmøde.   

Ad. 6. Valg af revisorer 

Som revisorer valgtes: Mogens Peulicke 

Ad. 7. Valg af revisorsuppleant  

Som revisorsuppleant valgtes: Kjeld Christiansen 

Ad. 8. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentsatserne godkendes og fastholdes. 200,- for singler og 300,- for par. 
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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).  
Udvalget har mødes flere gange i løbet af det sidste år, hvor de har brugt det meste af tiden på at 
konkretiserer vinkel på projektet. Der er rigtigt meget informations om vin at finde på internettet og det 
virtuelt muserum skal ikke være en ny side med samme information. Arbejde overskriften Vin og 
Sundtolden. Der er meget information om dette i rigsarkivet, og udvalget arbejder på at få adgang til dette. 
Man vil kigge nærmer på magtens vin og kongernes brug af dette, da Sundtolden har haft den ”største vin 
samling” på dette tidspunkt i historien. 
Man er i gang med at lave en prototype af et web site, men er ikke langt nok med dette til rigtigt at vise 
det. Helge viser dog nogle sider fra web sitet. 
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. 

Der bliver rejst et spørgsmål om man kigger på at lave et ungdoms vinskole hold, hvilke er i støbeskeen og 
som vi håber på at kunne køre fra efteråret. 

Der blev også forslået at lave at lave smagninger med udgangs punkt i ”maden til vinen” og en glas 
smagning. 
   
Herefter erklærede dirigent generalforsamlingen for afsluttet og takker for god orden. 
Efterfølgende var der en tilhørende smagning. 


