Referat af generalforsamling i Værløse Vinvenner mandag d.18. september
2017
1. Valg af dirigent
Christian Zilstorff blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen blev
indvarslet i VinNyt nr.195 (20/8-17). Den skal afholdes inden 1.oktober og være indvarslet
senest 4 uger forinden, så den er lovlig indkaldt.
1b. Valg af referent
Arne Jensen blev valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne foreningsår
Formanden Alice Rudkjær fremlagde beretningen, som blev godkendt med få
bemærkninger. Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Vagn
Westergaard og Jacob Petersen for deres store arbejde. Vagn Westergaard blev især
takket for hans fantastiske lækre catering til vinsmagningerne.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren Jens R. Rasmussen fremlagde det revisorgodkendte (Annie Gråbirk)
regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
4. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer
Der var ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
Kassereren Jens R. Rasmussen fremlagde budget herunder kontingent for sæson
2017/2018 til uændret 950 kr. Det blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet skal betales
senest 2. oktober 2017.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg for to år. Alice Rudkjær er villig til genvalg. Inge
Nielsen holdt op efter 1. bestyrelsesmøde på grund af et trafikuheld og efterfølgende
sygdom. 1. suppleanten – Jacob Petersen - trådte derfor ind i bestyrelsen. Jacob og Vagn
Westergaard genopstiller ikke, så der skal vælges to nye bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen
foreslår Thomas Carentius Larsen og Jesper Perge som kandidater. De blev begge valgt
uden modkandidater.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker, at 1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne (uden opgaver).
Nuværende suppleant er:
1. Inge-Lise Valdal – ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslog:
1. Bodil Ernebjerg som 1. suppleant

2. Inge Nielsen som 2. suppleant.
Suppleanterne blev valgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Den nuværende
 revisor Annie Gråbirk er villig til genvalg.
 den nuværende revisorsuppleant (Asger Nielsen) genopstiller ikke.
Dirigenten efterlyste en revisorsuppleant og Charlotte Bundgaard meldte sig. Begge blev
valgt.
9. Eventuelt
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.
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