Referat Generalforsamlingen 6. marts 2019
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, takkede for fremmødet og gik over til
pkt. 1 i dagsordenen.
1.

Valg af dirigent: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Birgit Rasmussen, ingen
andre forslag, Birgit valgt.
Birgit takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med
dagsorden på klubbens hjemmeside 7. januar 2019. Revideret regnskab var lagt på 19.
februar 2019.
Læste dagsordenen op, ingen bemærkninger hertil. 51 stemmeberittigede medlemmer.
Fra bestyrelsen er der afbud fra Jakob Frydkjær, Søren Mogensen og Henrik Andersen.

2.

Valgt af stemmetællere: Mogens Lund og Poul Rosengren valgt.

3.

Bestyrelsens beretning v/ formanden: Vi har mistet en af vinklubbens ildsjæle, Jan
Bolhøj, det efterlader et stort hul som vi er i gang med at udfylde igen. Jan kæmpede en
brav kamp og forsøgte til det sidste at være med på sidelinjen så godt han kunne.Vi kan
ikke hylde Jan nok.
2018 startede med, at vinklubbens hjemmeside strejkede pludseligt, så vi fra den ene dag
til den anden ingen tilgang havde til vores historik i arrangementer og salg af samme. Det
blev midlertidigt flyttet over i Fenswin shoppen. Jan generedede en ny hjemmeside og
shop, det tog lidt id, tak for forståelsen. Vi er beviste om ting skal deles – indsats til
shoppen koster lidt penge, men det er nødvendigt med en sparrinspartner.Nu er alt
(næsten) kommet på plads, vi er flere der undervises så vi er fremtidssikret., herunder
hvordan vi sender mails ud til alle i klubben, uden vi overtræder persondataloven.
Det gamle logind virker ikke, man skal starte som nyt medlem, første gang man skal på
shoppen.
Som I alle ved har brugsens personale kæmpet en brav kamp i skiftet af kæde, og tilbage
til COOP igen. Det har været en hård omgan, det skal der ikke herske tvivl om, men det
sidste skridt føles rigtigt for brugsen.
Årets arrangementer:
20. april, Chateau Lecusse, dansk eget vinslot i Frankrig 50 deltagere.
4. maj, Mænds griller v/ Lone, Jakob og Birgit, 50 deltagere.
15. juni, sommerfest, som vi plejer. Arets vinbonde 2018 Jan Bolhøj. 99 deltagere.
21. september. Gourmet aften, Mad: Steffen Mastrup, vin: Søren. 48 deltagere
9. november, Italien fra Nord til Syd v/ Anni Holm 60 deltagere.
30. november julesmagning, mad fra Frimand, øl, snaps og gode vine og lidt historik om
julefrokoster gennem årene.72 deltagere.
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2. februar 19, årets første arrangement, Rødvin og rejsetip fra Sydfrankrig til Toscna m/
Anders Grøndahl. Super god underholdende aften. 60 deltagere.
Til sidst skal der lyde en tak til klubbens bestyrelse for deres store indsats.
Bemærkninger til beretningen:
Aften med øl og vin hvor finder vi det?
Er det forsætligt at arrangementerne holdes om fredagen, som nyere medlem savnes
vinskole med indput om vine v/ Anni, prøve noget andet end kun spise?
Ser frem til Webshoppen fungerer bedre?
Mangler bestyrelsesreferater på hjemmesiden?
Brugsens vinklub, burde overveje navneændring til Superbrugsens vinklub igen?
Formandens replik:
Aftenen med Øl/vin var i Fenswine regi, og var derfor ikke med i vinklubbbens shop.
Arrangementer er altid om fredagen, men vinskole/ tema aftener en hverdag er ikke
udelukket, vi har haft det og Anni vil gerne være med.
Vi ser på webshoppen og håber snart de sidste tinge er på plads. Vi lægger referaterne over
så snart det er muligt – alle fra den gamle hjemmeside skal med over.
Beretningen enstemmigt godkendt.
4.

.Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Henrik Andersen var på ferie, så Birgit
fremlagde regnskabet. Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Tak til Henrik og Lisa.

5.

Indkomne forslag: Ingen

6.

Valg til bestyrelsen / suppleant: Henrik Andersen er på valg, og har givet tilsagn om han
modtager genvalg. Henrik valgt uden modkandidat.
Flemming Nielsen, Per Mastrup og Søren Petersen er alle udpeget af superbrugsen og skal
derfor ikke vælges.
Der skal vælges ny 2. suppleant, i stedet for Søren Mogensen. Michael Andersen valgt
uden modlkandidat. Valget gælder for 2 år.

7.

Eventuelt: Erik roste bestyrelsen for det store arbejde.
Peder Rasmussen (tidligere formand for vinklubben) fortalte om en ny rejse til Mosel som
han var i gang med, henviste til klubben hjemmeside, hvor den er sat til salg.
Flemming omtalte et besøg på Rauns vingård , som måske var indfaldsvinklen til turen til
Mosel. Takkede Peder for et godt program, som var kommet hurtigt i stand
Flemming orienterede om de kommende arrangementer, som lægges på hejmmesiden. 12.
april, Ankervin, 10. maj, amerikansk grill aften, 14. juni, sommerfest.
Årets vinbonde kåres på sommerfesten, forslag modtages gerne.
Tak for i aften og kom godt hjem.

8.

Referent: Birgit
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