Referat Generalforsamlingen 30. marts 2022
FensWines lager
Velkomst v/ formanden
1.

Valg af dirigent: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Birgit Rasmussen. Valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i mail den 9. marts
22 og på hjemmesiden samme dag. Revideret regnskab vedhæftet opslaget.
Gennemgik dagordenen – ingen bemærkninger hertil.
Antal stemmeberettigede 58.

2.

Valg af stemmetællere: Niels Klausen og Per Persson

3.

Bestyrelsens beretning v/ formanden
Siden generalforsamlingen 4. marts 2020, har vinklubben – ligesom alt andet i samfundet været meget påvirket af Corona.
De planlagte vinskoler den 12. marts og 2. april blev først udsat grundet Corona restriktioner og senere helt aflyst, da vores dygtige og meget velholdte foredragsholder Annie Holm
desværre tabte kampen til kræften. De solgte billetter er blevet tilbagebetalt.
Sommerfesten 2020 som var klubbens 10-års jubilæum blev først udsat, senere aflyst.
23. oktober Champagne/mousserende vine smagning v/ Peder.
Peder havde lagt et stort arbejde i et kompendie om de herlige bobler, og lykkedes af
skaffe bobler fra det meste af verden. Bland andet var der en landskamp imellem England/Rusland/Danmark. I alt smagte vinklubben 13 forskellige bobler, som blev serveret
til fisketapas.
Det gik fint med mundbind når de ikke sad ned. (Giv Peder en Hånd) Billetpris 395,På bestyrelsesmødet den 28. oktober blev det besluttet at aflyse julesmagningen 2020.
På samme møde besluttede bestyrelsen, at med baggrund i der kun havde været 4 arrangementer i 2020, at kontingent 2020 også skulle gælde 2021. Alle der havde betalt 2020 blev
fremskrevet til 2021.
Til Jul fik alle aktive medlemmer en flaske af årets juleportvin
2021 var lukket meget ned og vi holdt første bestyrelsesmødet den 3. august. Der har stort
set ikke været aktiviteter i Corona perioden, derfor besluttede bestyrelsen at holde generalforsamling 21 og 22 i 2022. Regnskabet 2020 var revideret og underskrevet.
Da vi så småt kunne åbne lidt op, valgte vi at invitere til 2 walk by smagninger på vinlageret, med de temaer som vi havde aflyst på vinskolen
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d. 22.09 smagning af vine på pinot Noir & Nebbiolo (2 Besværlige druer) og den 27.10
smagning fadlagret kontra ståltank. Begge uden mad og til 10 kr.

8. oktober vinaften med Tofterup Brothers - super aften (brødre som Fenswine har kendt i
mange år)
Der opstod en mulighed for et samarbejde med de 2 brødre, da Fenswine grundet Coops
store IT skifte, netop havde oprettet sig som Fenswine ApS, da vi ikke længere må importere under samme cvr som SuperBrugsen Fensmark. Vi er blevet brødrenes salgskanal til
andre Coop butikker/samt mange andre der ønsker at sælge deres vine.
Vi var de første som fik historien fra de unge drenge med drømme, til de 2 meget dygtige
winemakere de er i dag. Hvor drømmen om at lave vin sammen er gået i opfyldelse under
brandet Tofterup Brothers
Et meget ærligt foredrag, som blev krydret med, at vi fik en detaljeret indsigt i Spanien
som vinland. Spansk inspireret Tapas billetpris 225,26. november julesmagning
Vores klassiske julesmagning, med øl, snaps og vino til en juleplatte, hyggelig aften hvor
vi smagte vine som passede til julen/nytår. Samt en lidt speciel italiensk Elisir, som var
fundet frem kun til vores smagning - Pris 195,2022
11. februar en forrygende aften med Anders Grøndal. Anders var i topform, man kunne
mærke, at han havde glædet sig til komme til Fensmark. 12 Franske og Italienske vine på
programmet.
Der var lidt respons på, vi serverede svinekæber med kartoffelmos (smagte dejligt) ville
gerne have salat eller andet til, havde ventet andet til prisen. I vinklubben er der fra start af,
pointeret at vinen er i centrum, det holder vi fast i. Vi er en vinklub for livsnydere. Pris
349,Medlemstal 2022 2. marts 93. 20. marts 112
Afbud: ved sent afbud betales pengene som udgangspunkt ikke tilbage, eller bruges en anden gang. Hvis I sælger billetterne selv, skal det være til aktive medlemmer – ikke noget
nyt, har stået i flere år på hjemmesiden.
Kommende arrangementer:
29. april Sommervine hvid, rose og bobler - 3 af hver.
17. juni sommerfest – lidt forsinket 10-års jubilæum. Grill og vin 150 kr. Bestyrelsen finder de vine der tilbydes, og hvis andet vin ønskes, kan det tilkøbes. Der kan købes øl og
sodavand.
Kun for aktive medlemmer. Holdes her på vinlagret og evt. telt hvis pladsen på vinlageret
er trang.
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Smagekasser i begrænsede tilbudsperioder. (meget forsinket, i forhold til planlagt lancering)
Transportudfordringer i hele verden, det der før hed 2-3 uger, er 4-6 uger.
De varslede prisstigninger træder mere og mere i kraft og påvirker markedet
Generel mangel på glas, Papkasser og propper giver store udfordringer på markedet og giver meget højere produktions kostpris for de små vinbønder
I Coop Regi - Generelt - storsællerter stiger i snit ca. 3-6 kr.
Europa:
Franske vine stiger, især f.eks. Bourgogne kommer med meget store prisstigninger.
Italienske vine med store stigninger 6-10kr.
Spanske vine stiger
Oversøiske lande:
Sydafrika, Australien og Chile ingen eller små prisstigninger
USA stiger
Bemærkninger til beretningen: Tak for god beretning. Manglede noget om fremtidsperspektiv.
Hvornår kan vi få udleveret smagekasserne.
Svar : Det har været svært at planlægge pga. restriktioner, men vi er gået i gang med overvejelser om kommende smagninger. Købte smagekasser har vi parat til jer.
4.

Fremlæggelse af revideret regnskab: Kassereren gennemmgik regnskabet for 2021.
Ingen bemærkninger.

4.

Indkomne forslag: Ingen

5.

Valg til bestyrelsen: På valg: Michael Felskov, Jakob Frydkjær, Søren Mogensen, Poul
Rosengren og Birgit Rasmussen. Alle 5 genvalg uden modkandidater.

6.

Valg bestyrelsessuppleant: Jens Christiansen genopstillede ikke ( stillede op som
revisor). Ib Martin foreslået og valgt.

7.

Valg revisor: Jens Christiansen blev foreslået og valgt.

8.

Valg revisor suppleant: Irene Garn ønskede ikke genvalg. Niels Klausen foreslået og
valgt.

9.

Eventuelt: bemærkninger : Kan der betales med mobil pay, Som det er pt er det for dyrt
og besværligt for vinklubben.
Årets vinbonde blev der ikke nævnt noget om,.Vi har haft så få arrangementer de sidste
par år,så det er udsat.
Måske arrangere smagninger med andre supermarkeder omkring os,. Vi vil overveje
mulighederne.
Vinskoler var populært, tages det op igen. Ja bestyrelsen ser på mulighederne.
Kommer der ny vinrejse,. Opfordringen skal komme udefra. Det er et kæmpearbejde
Peder har brugt rigtig mange timer på planlægning.
3

Husk vin og vandglas til voers vin aftener. Der kan reserveres plads på hjemmesiden, hvis
I er flere der vil sidde sammen.
Hvis I køber billetter til andre, husk at skrive deres navn og mail, så vi kan tjekke
medlemskab.
Tak til stemmetællerne. På bestyrelsens vegne tak for god ro og orden.
Referent: Birgit

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand:
Flemming Nielsen
Næstformand
Søren Mogensen
Kasserer:
Henrik Andersen
Sekretær:
Birgit Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Michael Felskov
Bestyrelsesmedlem: Poul Rosengren
Bestyrelsesmedlem: Jakob Frydkjær
Bestyrelsesmedlem: Hans Larsen
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