Referat af generalforsamling i Værløse
Vinvenner torsdag d. 26. september 2019
1. Valg af dirigent
Christian Zilstorff blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen blev
indvarslet i VinNyt nr. 218 (20/8-19). Den skal afholdes inden 1. oktober og være indvarslet
senest 4 uger forinden, så den er lovlig indkaldt.
2. Valg af referent
Arne Jensen blev valgt som referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne foreningsår
Formanden Alice Rudkjær fremlagde beretningen (se bilag 1), som blev godkendt med
akklamation. Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Jesper Perge for godt
samarbejde.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren Jens R. Rasmussen fremlagde det revisorgodkendte (Annie Gråbirk) regnskab,
som blev enstemmigt godkendt.
5. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ingen forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
Kassereren Jens R. Rasmussen fremlagde budget herunder kontingent for sæson
2019/2020. Der var tre forslag med varierende overskud, som blev diskuteret en del.
Budgettet blev vedtaget med en stigning på 100 kr., så kontingentet bliver 1.050 kr. med 9
vinsmagninger (en mindre end sidste sæson) og et mindre overskud på 2.025 kr.
Medlemmerne skal derfor efterbetale 100 kr. Derefter var der diskussion om gæsteprisen,
hvor generalforsamlingen overlod det til bestyrelsen at fastsætte gæstebetalingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg for to år. Alice Rudkjær og Thomas Larsen er villig
til genvalg. Begge blev genvalgt. Jesper Perge ønsker at udtræde af bestyrelsen. Alan
Willumsen vil gerne stille op og blev enstemmigt valgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker, at 1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne (uden fastlagte
opgaver). Bodil Ernebjerg ønske ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog følgende suppleanter:
1. Inge Nielsen er villig til genvalg som 1. suppleant
2. Stig Kjeldsen indstilles til valg som 2. suppleant.
Suppleanterne blev valgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Den nuværende
 revisor Annie Gråbirk er villig til genvalg.



den nuværende revisorsuppleant Charlotte Bundgaard er også villig til genvalg. Begge
blev valgt.

10. Eventuelt
Der var diskussion om en kommende skovtur. Generalforsamlingen lagde beslutningen op til
bestyrelsen.
Formanden – Alice Rudkjær – gav de afsluttende bemærkninger, hvor hun takkede
dirigenten for vel udført arbejde og takkede bestyrelsen for et godt samarbejde Hermed
sluttede generalforsamlingen.
------------------------------------

------------------------------------

Referent Arne Jensen.

Dirigent Christian Zilstorff

Bilag 1: Bestyrelsens beretning 2018 / 2019
Vinklubbens formål har ikke ændret sig siden sidste år. Det er stadig at skabe interesse
omkring forskellige aktiviteter med vinen i centrum: smagninger med foredragsholdere, fælles
deltagelse i eksterne smagninger, vinindkøb og information, samt hvad der ellers er relevant
for en vinklub.
Alt dette har bestyrelsen haft for øje da vi planlagde årets aktiviteter.
Vi har afholdt 9 vinsmagninger i Satellitten i den foregående sæson.
Vores første smagning havde overskriften” mest hvid” og blev en smagning af Sauvignon
Blanc druen fra forskellige lande. Henrik Albeck havde vine med fra både New Zealand,
Tyskland og Sydafrika.
Efter vores årlige generalforsamling præsenterede Vinspecialisten fra Espergærde vinhandel
græske vine. Spændende med anderledes vine, selvom nogle af dem var lidt svære.
Mauro fra Piemonte var bedre end nogensinde, både hvad vin, mad og fortælling angår, så
han og familien kommer igen i november.
Vine fra Mallorca blev præsenteret af Lars Andersen fra La Viña. Fint arrangement, men dyre
vine.
En repræsentant fra Vin &Vin i Greve fortalte om mexikanske vine fra vinhuset L.A. Cetto.
Både vinene og historien var god, men der var for få forskellige vine og for meget af hver.
Aftenen blev afsluttet med en dyr vin fra Californien, som ikke passede ind i temaet. Den
skulle bruges som sammenligning med de mexikanske vine.
Også Israelske vine har vi været omkring. Ideen kom fordi Jens havde fået en flaske israelsk
vin i fødselsdagsgave og serverede den på et bestyrelsesmøde. Bodil ville gerne påtage sig
opgaven og det blev noget af en opgave. Der er ingen forhandlere i Danmark, så vinene blev
købt hjem fra udlandet. Og Bodil måtte også selv holde oplægget om vinene, hvilket hun
gjorde med fantastisk indsigt i de forskellige vinområder.
Mange gode vine kommer fra Loire og endelig fik vi arrangeret en smagning derfra.
Lorentsens vinforsyning havde mange gode vine med. Fortællingen var ikke så god. Til
gengæld var vinene billige, da Lorentsen har egen import.
Vine fra ”det nye Spanien” blev fint præsenteret af Mette Beck fra Allerød vinhandel. Mette
snakkede dog lidt vel rigeligt og havde for mange slides og tal med. Men vinene var gode,
dog i den dyre ende, og denne gang var der for mange vine – 10 forskellige.
Når jeg siger at vinene er var i den dyre ende, er det jeres egen tilbagemelding.
Vi har besluttet at vi gerne vil smage nogle dyrere vine, også nogle som vi ikke selv vil
investere i. Derfor tager vi hellere to lidt dyrere end 3 billige. Dem har man råd til at købe og
smage selv.
Igen i år havde Janus og Lars sagt ja til at arrangere en vin quitz. Denne gang med titlen
”value for money”. Sjov aften med mange forskellige vine.
Vores afslutningsmiddag, som endte i Satellitten, var noget af en opgave. Thomas var sat på
opgaven, og havde en god restaurant - Reinwald´s i tankerne. Thomas havde været der flere
gange. Men de var ikke til at forhandle med. Vi syntes at prisen var i overkanten og der var
kun 4 glas vin includeret i prisen. Så derfor blev det i Satellitten med middagen fra den lokale
slagter og passende vine fra Pondus vin.
Tilbagemeldingerne fra vinmiddagen er meget blandede, men de fleste syntes godt om både
mad, vin og vinquitz. Opvasken skulle vi have betalt os fra – ja det skriver vi os bag ørerne.
Måske var der for megen sang, men medlemmerne skal være velkomne med andre input til
underholdning, men der skal da også være plads til snak ved bordene. At der manglede salt
og peber er selvfølgelig alvorligt, men måske skulle det bare være nævnt. Bestyrelsen tager
det på næste møde. Så må vi se om vi kan investere i et sæt eller to til hvert bord.
Og så en smagning vi ikke fik gennemført: samme vin i forskellige glas. Vi syntes det lød
meget spændende da nogle venner fortalte om smagningen. Udfordringen var, at man får de
tre smageglas med hjem og det er glas til 200 kr./stk. Ikke alle har disse glas hjemme, så

man har ikke lyst til at købe dem, og vinklubben har ikke økonomi til at investere i så dyre
glas. Derfor droppede vi denne smagning.
Men talen om glas fik gang i en optælling af klubbens glas. Godt nok har vi ikke ens glas til
alle når vi har mange gæster, men vi har 68 store fine rødvinsglas og næsten lige så mange
knapt så elegante. Derudover både 55 hvidvin, 88 champagne og 50 dessertglad. Så
foreløbig mener vi at have glas nok.
I Vinnyt tilbyder vi løbende smagninger ude i byen. Smagninger som vi får tilbudt fra både
vinhandlere og grossister. En af disse - Gambero Roso, vil vi gøre til en fast smagning
fremover.
En lille skare fra vinklubben har igen i år været på vinrejse. Denne gang til Spanien, omkring
Barcelona, hvor vi smagte mange gode vine. Vi har besluttet at vi ikke vil arrangere vinrejser i
klubregi, da interessen sidste år ikke var så stor. Men hvis der sidder nogle, som godt kunne
tænke sig at deltage i en vinrejse, så giv os et prej. Vi får mange henvendelser med tilbud om
vinrejser. Og vi kan da altid tage beslutningen op til overvejelse igen.
Og så lidt faktuelle oplysninger:
Ved udgangen af sæsonen var vi 55 medlemmer og der har gennemsnitligt været 41
medlemmer pr. smagning. Det vidner jo om at vi har stor opbakning til vores smagninger. Og
tilbagemeldingerne er som regel også fine.
Vi har afholdt to smagninger med deltagelse af ingeniørforeningen hvorfra der kom
henholdsvis 22 og 23 deltagere. Det giver lidt ekstra arbejde, men er også en indtægtskilde
som holder kontingentet nede.
Bestyrelsen har holdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, samt et hurtigt planlægningsmøde efter
sidste generalforsamling, Og det er passende for at holde foreningen kørende.
Bestyrelsen har også holdt den årlige middag med ægtefæller, denne gang hos formanden.
Den nuværende bestyrelse består af:
Formand samt PR-ansvarlig
Alice Rudkjær
Næstformand og vin-nyt ansvarlig:
Janus Hertz
Kasserer og Web-ansvarlig:
Jens R. Rasmussen
Sekretær og Lokale-ansvarlig:
Jesper Perge
Materiel- og forplejnings-ansvarlig:
Thomas Larsen
1. Suppleant:
Bodil Ernebjerg
2. Suppleant:
Inge Nielsen
Revisor:
Annie Gråbirk
Revisorsuppleant:
Charlotte Bundgaard
I år er formand og sekretær på valg. Formanden vil gerne genopstille. Desværre har Jesper
valgt at trække sig. Men alt det kommer vi tilbage til under et andet punkt på dagsordenen.
Emner af særlig interesse, som har været behandlet i bestyrelsen:
 Det er formandens lod at deltage i Brugerbestyrelsen for Satellitten. Det er
præmissen for at bruge lokalerne her at foreningen deltager aktivt.
Men vi mangler stadig et spiseligt oplæg fra kommunen. Vi mangler i det hele taget
kommunikation med kommunen, så nu har vi besluttet at holde lav profil og kun holde
et møde i kvartalet. Det var kommunens ide at Satellitten skal være selvkørende, og
så vil vi ikke rykke for flere oplæg til hvordan. Dog er formanden i kontakt med
kommunen omkring fejl, mangler og nye investeringer i Satellitten så den fungerer.


Vi er en forening, hvor hele foreningen deles om arbejdsopgaverne
o Vask af duge/viskestykker efter hvert arrangement. Her er det de samme
personer, som hver gang træder til.
o Opstilling/nedtagning af borde og opvask. Her synes vi der er mange hjælpere.
Flere har hjulpet til både før og efter vores smagninger.

Og reglen er jo at man enten kommer en ½ time før og hjælper med opsætning,
borddækning og anretning af maden, ELLER bliver en ½ time efter for afrydning
og opvask!
o Hjemmesiden har fungeret fint - mener vi – og der er oprettet et chatforum, som
Jens bruger flittigt. Men Chatten er til for alle, så kom gerne med jeres
meninger her. Chatten kan også bruges til vinkøb, hvis man ser et godt tilbud,
man gerne vil dele med andre.


Pressen. Vore arrangementer annonceres som regel i Kultunaut, AOV og I
Danmark.dk samt i Værløse Nyt og Frederiksborg Amtsavis. De 2 sidstnævnte får
input –og de har været flinke til at bringe information om vore arrangementer.
Og så annonceres der jo også i VinNyt, som har en læserskare på over 200.

Til sidst vil jeg gerne som formand for foreningen takke bestyrelse og suppleanter for
et godt samarbejde i det forgangne år.
Tak for ordet og velkommen til en ny og spændende sæson.

