Referat Generalforsamlingen 4. marts 2020
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 21. januar 2020. Revideret regnskab var lagt på 20.
februar 2019.
Læste dagsordenen op, ingen bemærkninger hertil. 68 stemmeberettigede medlemmer.
Fra bestyrelsen er der afbud fra Jakob Frydkjær.

2.

Valgt af stemmetællere: Mogens Lund og Lillian Lindorf foreslået og valgt.

3.

Bestyrelsens beretning v/ formanden:
Siden sidst har vi haft forskellige arrangementer. 12. april vine fra
Languedoc_Roussillion-Provnce med besøg af Francois Bannierfra vinhuset Hecht &
Bannier, med mad fra delikatessen. 50 gæster.
10. maj var der lagt Amerikansk Barbecue aften til salg. Vi var desværre for sent ude og
måtte aflyse arrangementet.
14. juni var der igen fest, for niende gang holdtes sommerfest, hvor medlemmerne kunne
invitere gæster med. Formanden var forhindret i at deltage, ligeledes var årets vinbonde
2019 Lisa Kristiansen. Formanden lykønskede Lisa i dag og overrakte en flaske bobler og
sagde Liza ville få hængt et billede op i vinlokalet sammen med de øvrige vinbønder.
20. september prøvede vi igen med Amerikansk Barnecure, men måtte igen aflyse pga. for
få tilmeldinger.
25. oktober var efterårsvin til simremad, menuen en klassisk Bouef Bourguignon og Annie
præsenterede vine som passer til simremad. 30 gæster havde en fornøjelig aften.
Fredag den 29. november afviklede vi den traditionelle julesmagning. Aftenen blev krydret
med Black Friday vilde vintilbud på restpartier. En dejlig overraskelse til medlemmerne.
30. januar 20 var der vinskole temaaften. Verdens bedste hedvin, som Annie præsenterede.
Gode sager der blev smagt på.
14.02 Portugisiske perler som blev præsenteret af 2 højt bedømte producenter Mafalda
Texeria Coelho fra Qvinta Da Raza og Claudia Cudel fra Quinta Do Cume. Begge
præsenterede skønne vine sammen med deres historie.
Vi har i året haft udfordringer med salget, måske fordi vi var lidt sent ude. Vi har lyttet til
medlemmerne og prøver at tænke det ind i konceptet, f.eks vinskole/temaaften igen. Vi vil
arbejde på at arrangere forløb vi kan gennemføre, scalere ned og undgå aflysninger, ikke
store madprojekter, men vinen i centrum.
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Julesmagning vil fremover være i Huset på Elmevej. Brugsen skal selv bruge lokalet til
julepakkerne. Fremover skal vi bruge den udvendige trappe til arrangementerne.
Sommerfesten i år, er vores 10 års jubilæum, og derfor kun for medlemmer i år. Maden er
til samme pris, med drikkevarer er gratis. Ikke frit valg på hylderne, Flemming finder de
drikkevarer der kan nydes.
Efter klapsalverne for beretningen var der følgende bemærkninger:
Dejligt med en optimistisk formand, et vanskeligt år, holde sammen om klubben
inspirationer tænkes ind. Tak for et godt indlæg.
Den fremragende vintur blev ikke nævnt.
Det er ikke nemt at høre, brug microfon.
Dejligt Flemming siger fremad, simremad fremragende, få flere til at tilmelde tidligere.
Replik: Vinturen var i brugens regi, derfor ikke med.Tak for den fine feedback. Vi
arbejder på at komme på facebook, generationen der bruger de sociale medier vokser.Vil
blande smagningerne så flere kan være med
4.

Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Henrik Andersen gennemgik det
reviderede regnskab. Spørgsmål om kortfristst gæld, egenkapital og overskud vinrejse blev
besvaret af Henrik, Flemming og Hans Larsen. Regnskabet taget til efterretning. Tak til
Henrik og Lisa.

5.

Indkomne forslag: Ingen

6.

Valg til bestyrelsen / suppleant:
Michael Felskov, Jakob Frydkjær, Søren Mogensen og Birgit Rasmussen genvalgt.
Peter A Nielsen ønskede ikke genvalg, i stedet foreslog bestyrelsen tidligere suppleant
Poul Rosengren, som blev valgt uden modkandidat.
Formanden takkede Peter for den store indsats gennem årene, og overrakte en flaske god
vin.

7.

Valg af suppleant: Michael Andersen blev valgt 2019.
Jens Salsby Kristiansen Holme Olstrup ny valgt for 2 år.

8.
9.

Valg af revisor / revisor suppleant: Revisor Lisa Kristiansen genvalgt og revisor
suppleant Irene Garn genvalgt.
Eventuelt:
Det er en stor ære og være vinbonde, der mangler billeder af Peder, Jan og Lone.
Hænges op inden arrangement.
Efterlyser investeringsvin.
Vi forsøger at finde noget
Arrangementer ud i god tid, arbejdet er det samme. 5-6 stykker ud af gangen.
Arbejder vi videre på
Medlemstal 144, vi skal gerne op på 200, der var mange flere de første år. Få en artikel i
avisen om jubilæet, så der skabes opmærksomhed.
Tidligere medlem i Næstved vinklub, fik arrangementer tidligere ud.
Bestyrelsen arbejder videre med det, facebook kan hjælpe.
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Formanden orienterede om de nye regler i shoppen. Fremover er der et ekstra felt med
mobil nummer, hvor der sendes en SMS med en kode til godkendelse. Det er et krav til alle
der handler på nettet og er kendt fra forskeligge webshop.
Flemming takkede for al den positive feedback, og ønskede alle god tur hjem. Husk der er
en flaske vin til hver.
Dirirgenten takkede for god ro og orden.
Referent Birgit

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelse
Bestyrelse
Bestyrelse
Bestyrelse

Flemming Nielsen
Søren Mogensen
Henrik Andersen
Birgit Rasmussen
Hans Larsen
Jakob Frydkær
Michael Felskov
Poul Rosengren

1. suppleant Michael Andersen
2. suppleant Jens Salsby Kristiansen
Referent Birgit
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