
Referat af generalforsamling i Værløse Vinvenner tirsdag d.13. august 
2016 
 
1. Valg af dirigent 
Christian Zilstorff blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen blev 
indvarslet i vinNyt nr.182 (18/6-16). Den skal afholdes inden 1.oktober og være indvarslet 
senest 4 uger forinden, så den er lovlig indkaldt.  
 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne foreningsår 
Formanden Alice Rudkjær fremlagde beretningen, som blev godkendt med få 
bemærkninger. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kassereren Jens R. Rasmussen fremlagde det revisorgodkendte (Anne Johannesson) 
regnskab. Inge Nielsen spurgte, om IDA's deltagelse gav nye medlemmer. Der er kommet 
få nye medlemmer fra IDA. 
 
4. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer 
Forslag skal fremlægges senest 14 dage før generalforsamlingen til et medlem af 
bestyrelsen. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. Bestyrelsen har 2 forslag, som 
begge er vedtægtsændringer: 
 

§5 Kontingent skal være indbetalt senest 2 uger efter afholdelse af 
generalforsamlingen. – i stedet for 4 uger.(resten uændret) 
Motivering: Ved indbetaling af kontingent så hurtigt, behøver bestyrelsen ikke 
afsætte så stort et beløb i regnskabet til de efterfølgende vinsmagninger, og man 
kan ikke komme til en vinsmagning i den nye sæson uden at have betalt kontingent. 
Der var lidt diskussion af dette. Bestyrelsens forslag blev godkendt, så kontingentet 
skal betales senest d. 30. august 2016. 
 
§16 ændres til: 
 
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Der 
vælges 4-6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. I år 
med lige endetal er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i år med ulige endetal 
vælges 2-4 bestyrelsesmedlemmer. 
Suppleanterne vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. 
Motivering: Hvis det ikke er muligt at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem på 
generalforsamlingen, må vi nøjes med at være 4 medlemmer, dog uden at 
begrænse antallet til dette.  
 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt . 
 
 

 



5. Fastsættelse af kontingent 
Kassereren Jens R. Rasmussen fremlægger budget herunder kontingent for sæson 
2016/2017. Der var en del diskussion af de forskellige budgetforslag. Bestyrelsen foreslog, 
at der vil være flere arrangementer med ekstrabetaling, f.eks. starter næste arrangement 
med en svampetur i skoven med efterfølgende vildtmiddag. Deltagelse i svampeturen 
koster 30 kr. og vildtmiddagen 100 kr. Bestyrelsens forslag til et kontingent på 950 kr. blev 
vedtaget og også forslaget med ekstra betaling for specielle arrangementer. Kontingentet 
skal betales senest 30. august 2016. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Jens R Rasmussen og Henning Nielsen. Begge er villige til genvalg. Begge 
blev genvalgt. 
Desuden skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jacob Petersen, som var 
valgt for 1 år og ikke genopstiller. Bestyrelsen foreslår Inge Nielsen som kandidat, og hun 
blev valgt for et år.  
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 
Her bemærker dirigenten at bestyrelsen ønsker, at 1. suppleanten deltager i 
bestyrelsesmøderne og som min. i det første møde. 
 
De 2 nuværende suppleanter er: 

1. suppleant: Christian Zilstorff – ønsker ikke at genopstille. 
2. 2. suppleant Inge-Lise Valdal – ønsker fortsat at være 2. suppleant. 

Jacob Petersen er villige til at opstille som suppleant, og bestyrelsen foreslår ham 
som 1. suppleant. Suppleanterne blev valgt. 
 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Den nuværende  

 revisor (Anne Johannesson) ønsker ikke at genopstille. I stedet foreslås: Annie 
Gråbirk. 

 den nuværende revisorsuppleant (Asger Nielsen) genopstiller. 
Annie Gråbirk blev valgt som revisor og Asger Nielsen valgt som revisorsuppleant. 
 
9. Eventuelt 
Næstformanden delte et skema ud med forrige sæsons smagninger og beder om, at de 
gives point. 
 
Herefter gav formanden – Alice Rudkjær - de afsluttende bemærkninger, hvor hun takkede 
dirigenten for vel udført og takkede bestyrelsen for et godt samarbejde arbejde samt 
takkede Vagn for hans fantastiske lækre catering til vinsmagningerne. Hermed sluttede 
generalforsamlingen. 
 
Referent  Arne Jensen. 


