
Referat af generalforsamlingen i Værløse Vin Venner tirsdag d. 22/9 kl. 18.00 

 

Jens R. bød velkommen til 19 deltagere. 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent – Christian valgt. 

2. Beretning – Næstformanden Henning fremlagde beretning i fravær af forman-

den (vedlagt). Der har været afholdt 12 smagninger det sidste år. Skema udleve-

ret til bedømmelse af arrangementerne. Beretningen godkendt. 

3. Regnskab – Jens fremlagde regnskabet. En post på 5000 kr. for et 5 år gammelt 

arrangement uden regning, vil med generalforsamlingens godkendelse fremover 

indgå i egenkapitalen. Regnskab godkendt med denne. 

4. Forslag – ingen indkommet. 

5. Kontingent og budget 2015/16. Jens fremlagde budget med uændret kontingent 

– godkendt 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Marlene og Carsten genopstiller ikke. Alice Rud-

kjær og Vagn Westergård blev valgt for 2 år i stedet. Karin ønsker orlov et år 

grundet stort arbejdspres. I stedet indtræder Jacob Petersen i bestyrelsen for et 

år. – Godkendt af generalforsamlingen. 

7. Valg af suppleanter: Christian og Inge-Lise blev genvalgt. 

8. Valg af revisor Anne og revisorsuppleant Asger – Begge genvalgt. 

9. Evt.: Henning takkede det afgående bestyrelsesmedlem – Carsten for indsatsen 

med en vingave. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.50 

Referent: Alice Rudkjær 

- o O o - 

Næstformandens beretning 2015 

Vinvenners formål er at samle vininteresserede omkring forskellige aktiviteter med vi-
nen i centrum: smagninger med foredragsholdere, fælles deltagelse i eksterne smag-
ninger, vinindkøb, information mm. 
 
Det er ud fra det princip, vi stadig arbejder i bestyrelsen, når vi planlægger vores smag-

ninger.  



I aften har vi fornøjelsen af at have besøg af Steffen Bjerre fra ”vin med hjerte”, som vil 

repræsentere vine fra Sydafrika.  

Hvis jeg skal hoppe tilbage til sæsonen 2014/2015, så har vi afholdt 12 smagninger i 

den forgangne sæson, og senere vil vi udlevere et vurderingsskema, hvor I kan se alle 

årets arrangementer, og udfylde det, så vi i bestyrelsen kan se, hvilke arrangementer, 

som der er størst interesse for.  

Et af de arrangementer, som sidst år havde størst interesse, var grill, og dette valgte vi 

så at gentage – denne gang med varmrøget laks som et tillæg. Et andet arrangement er 

vinmiddagen, som i år blev holdt i El Tapeo et hyggeligt pakhus. 

Ved udgangen af sæsonen var vi 47 medlemmer, og vi skulle gerne op på 50 medlem-

mer, så fremover vil de, som sørger for et nyt medlem, blive belønnet med en flaske 

vin.  

I den kommende sæson har vi jo en stor udskiftning i bestyrelsen, så til næste bestyrel-

sesmødet vil vi sammen gå i idébanken og finde en række spændende emner – jo og 

gentage nogle succeser. I øjeblikket er alene efterårets arrangementer planlagt med 

Oktoberølsmagning med Skands øl, Vores Marked i november og Champagne i decem-

ber. Og så har vi allerede indkøbt hele 3 vine til forårets store smagning med titlen ’Ro-

bert Parker’; og en af de vine, som er indkøbt, har hele 100 point – så glæd jer til dette 

arrangement. 

Jeg lover, at det bliver en spændende sæson. 

Jeg kan også oplyse, at bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder. Der har været ind-

kaldt suppleanter en enkelt gang. Den nuværende bestyrelse består af:  

Formand:    Marlene Strøyer 

Næstformand og Forplejnings-ansvarlig: Henning Nielsen 

Kasserer og Web-, PR- samt VinNyt-ansvarlig:Jens R. Rasmussen 

Sekretær og Lokale-ansvarlig:  Carsten Olin 

Materiel-ansvarlig:   Karin Magnussen 

Suppleant:    Christian Zilstorff 

Suppleant:    Inge-Lise Valdal 

Revisor:    Anne Johannesson 

Revisorsuppleant:   Asger Nielsen 

Da Marlene og Carsten trækker sig, skal der vælges 2 nye medlemmer. Der er allerede 

2, som har ønsket at opstille, og det er Alice Rudkjær Og Vagn Westergaard. 

Emner af særlig interesse, som har været behandlet i bestyrelsen: 



 Skal vi have færre møder og færre, men dyrere vine? => Bestyrelsen har vedtaget 

(som kompromis), at den der står for arrangementet kan begrænset antal flasker 

og dermed købe nogle dyrere vine. Så itv. holdes kadencen med et arrangement 

hver måned – bortset fra juli. 

 Grundet renovering af Satellitten har vi (sammen med alle andre) måtte tømme 

alle vore skabe. Vi fyldte knap 10 flyttekasser!  Vi har søgt om mindst lige så 

mange skabe som før – men endnu er der ikke kommet svar, så glas, duge, be-

stik, … opbevares i Jens’ kælder og køres frem og tilbage hver gang. 

 Vi er en forening, hvor vi deles om arbejdsopgaverne 

o Der har været stor velvillighed til at vaske duge/viskestykker efter hvert 

arrangement. 

o Opstilling/nedtagning af borde og opvask. Her ses som oftest Torden-

skjolds soldater, så her er plads til forbedring => alle bør ENTEN komme 

en ½ time før og hjælpe med opsætning ELLER blive en ½ time efter for af-

rydning og opvask! 

 Hjemmesiden.  

o har fungeret uden (anmeldte) fejl.  

o De fleste – men ikke alle – husker at melde fra, hvis de ikke kan komme. 

Reglen er jo – at man inden tilmeldingsfristen udløb ALTID skal enten mel-

de til – eller fra på hjemmesiden. 

o Er fortsat under ændring for at gøre den mobilvenlig. Stort projekt, men 

arbejdet skrider fremad, og visse forbedringer kan allerede ses. 

 Pressen. Vore arrangementer annonceres altid i Kultunaut, AOV og I Danmark.dk 

og som oftest i Værløse Nyt og Frederiksborg Amtsavis. De 2 sidstnævnte får in-

put – men vi er jo ikke herre over, om de vil bringe information om vore arrange-

menter. Og så annonceres de jo også i VinNyt, som har en læserskarer på over 

200 (204 pt. for at være præcis) 

Tak for ordet og velkommen til en ny sæson. 


