
Referat af generalforsamling i Værløse 
Vinvenner torsdag d. 27. september 2018 
 
1. Valg af dirigent 
Christian Zilstorff blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen blev 
indvarslet i VinNyt nr. 207 (25/8-18). 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 (se bilag 1), som blev godkendt med få 
bemærkninger. Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Henning Nielsen for 
det store arbejde, hvorefter Jens R. Rasmussen fortalte om de mange opgaver, som 
Henning havde udført i sine 10 år i bestyrelsen. Jens fremhævede, at Henning havde 
udviklet madserveringen, så det i dag både er en gourmet- og en vinklub.  
 
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 følgende forslag fra Finn Hjord, som var forhindret i at deltage:  
 
”Foreningen ophører med at benytte Danske Bank og vælger i stedet en anden bank, som 
dog ikke skal være hverken Nordea eller Jyske Bank, der også har understøttet 
skatteunddragelse og hvidvask.” 

 
Efter nogen diskussion var generalforsamlingen enige om, at det var op til bestyrelsen at 
vælge bank. 
 
Formanden fremlagde forslag til ændring af vedtægterne: 
 
§ 5 ændres til: 
Kontingent betales for et år ad gangen inden 1. vinsmagning i sæsonen. Kontingentet er 
det beløb, som blev besluttet på generalforsamlingen året før. Hvis den efterfølgende 
generalforsamling ønsker en kontingentændring, vil det blive meddelt i VinNyt efter 
generalforsamlingen. Kontingentåret følger regnskabsåret. Resten uforandret. 
Begrundelse: Kontingentet følger regnskabsåret som udløber 30/6. Ved betaling af 
kontingent ved sæsonens start sikrer vi, at ingen deltager i arrangementer uden at have 
betalt kontingent. 
Samtidig er man også medlem ved generalforsamlingen. Det må ikke være muligt at have 
indflydelse på en generalforsamling uden at være medlem. Tilmelder man sig et 
arrangement uden at have betalt kontingent, vil man blive mindet om, at man ikke har 



betalt kontingent og man vil blive opkrævet gæstebetaling, hvis man ikke betaler 
kontingentet. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
§ 10 ændres til: 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. oktober. Indkaldelsen sker med 
mindst 4 ugers varsel via mail. 
Begrundelse: næsten alle har en mailadresse, postvæsenet er langsomt og portoen er 
dyr. Pengene er bedre brugt til god vin. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
§ 11 - ændring 
Nyt punkt 2 – valg af referent 
Øvrige punkter – nummerering ændres med +1 
Begrundelse: Punktet mangler. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Efter § 22: 
Forsikring 
NY § 23 Foreningen har ikke tegnet en ansvarsforsikring. Alle deltager i arrangementerne 
på eget ansvar. 
Begrundelse: En forsikring er dyr og alle gør deres bedste for at undgå uheld, 
madforgiftning og lignende 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Efterfølgende § 23-28 ændres med +1 
 
§ 29 ændres til: Disse vedtægter træder i kraft 27. september 2018 
Nederst tilføjes: 
Revideret på ordinær generalforsamling 27. september 2018 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent 
Kassereren Jens R. Rasmussen fremlagde budget herunder kontingent for sæson 
2018/2019 til uændret 950 kr. Det blev enstemmigt vedtaget.  
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg for to år. Jens R. Rasmussen er villig til genvalg. 
Henning Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Jens blev genvalgt. Janus Hertz vil 
gerne stille op og blev enstemmigt valgt. 
 
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 
Bestyrelsen ønsker, at 1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne (uden fastlagte 
opgaver).  



 
Bestyrelsen foreslog genvalg af de nuværende suppleanter, som begge er villige til 
genvalg. 

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 Charlotte Bundgaard er også villig til genvalg. 
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. 
 
 
------------------------------------   ------------------------------------ 
 

Referent Arne Jensen.    Dirigent Christian Zilstorff  
  



Bilag 1 
Bestyrelsens beretning 2017/2018. 
 
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, information, rejser og hvad der ellers 
er relevant for en vinklub. 
 
Alt dette har bestyrelsen haft for øje da vi planlagde årets aktiviteter.  
Da Furesø rådhus skulle indvies blev alle foreningerne i kommunen inviteret til at deltage, 
og vi sagde selvfølgelig ja tak. Vi – 3 bestyrelsesmedlemmer havde en hyggelig dag, hvor 
vi udskænkede vin sponseret af CultWine samtidig med, at vi udbredte kendskabet til 
vinklubben. Vi fik også hilst på mange af de andre foreninger i kommunen. 
 
Vi har afholdt 10 smagninger i Satellitten i foregående sæson. 
Janus og Lars har medvirket til to smagninger. Smagekonkurrencen efter sidste års 
generalforsamling med bestyrelsens sommervine samt en ”fight night” mellem vine fra 
Spanien og Californien. 
Inge entrerede med en Shiraz smagning med deltagelse fra Gobi-Vine. Det må siges at 
være et af vores største succeser hvad køb af vine angår. Der blev indkøbt vine for ca. 
20.000 kr. den aften. Det var også derfor der var lang leveringstid. 
Ulla Rudbæk kom på besøg med vine fra Languedoc/Rousillon området. Hun har siden 
arrangeret vores nylig afsluttede vinrejse i området mellem Narbonne og Carcassone. Den 
vil jeg fortælle om lidt senere. 
Bestyrelsesmedlemmerne har arrangeret vin fra Piemonte, hvor Mauro og familie igen 
kom herop med deres bil proppet med mad og vine, som de serverede en lørdag aften. Vi 
har afholdt en demokratisk vinsmagning, smagt Indisk vin, vine fra et nyt Italiensk område- 
Le Marche, Catena vinene fra Argentina, samt vin fra koldere områder- England og 
Canada. Så vi har også i år været langt omkring i vores valg af vinsmagninger. 
Vores afslutningsmiddag blev afholdt på Restaurant Mediterraneo i Værløse. Her betaler 
medlemmerne selv, men med et lille tilskud fra foreningen. 
Derimod har vi ikke tilbudt medlemmerne arrangementer ud af huset i denne sæson. 
Ved udgangen af sæsonen var vi 54 medlemmer, og det synes vi er fint, når vores mål er 
50 medlemmer. 
Vores arrangementer har tiltrukket pænt med medlemmer – ca. 42 medlemmer pr. 
smagning i gennemsnit.  
Et af vores arrangementer var med gæster fra Ingeniørforeningen. Her nåede vi op på 60-
65 deltagere. Det er mange mennesker at skulle servicere, men heldigvis har vi haft 
mange hjælpere igen i år. 
Og så har vi jo snakket en del om at arrangere en vinrejse. Den blev udbudt sidste efterår 
og ca. 21 deltagere meldte sig. Vinrejsen foregik fra 27. til 31. august og skulle så måske 
først omtales ved næste generalforsamling. Men jeg vælger at gøre det nu, så I alle kan få 
kendskab til denne fantastiske tur, og måske have lyst til at deltage i en lignende vinrejse. 
Vi var kun 7 medlemmer fra vinklubben af de 19 personer som deltog. 



På de 3 ½ dag vi var der, nåede vi 7 ordinære vinsmagninger på vinslotte, 3 skønne 
frokoster med vine og 3 udsøgte middage med vine og i fantastiske omgivelser på 
vingårde. En enkelt aften i Carcasonne havde vi fri til selv at gå ud og spise. Vi var også 
ude og se anden kultur. Vi var på sightseeing i Narbonne og besøgte blandt andet 
domkirken, udgravninger af en gammel by under Narbonne, samt deres store markedshal, 
hvor vi spiste frokost. Vi var I Gruissan og spise frokost med udsigt over saltsøerne, men 
inden da nåede vi lige en tur i Middelhavet. I Carcassonne havde vi som sagt fri hele 
aftenen og kunne gå rundt og se middelalderborgen. På vej til Limoux besøgte vi et 
gammelt kloster inden frokosten i Limoux og på vej til sidste middag hos en amerikansk 
vinbonde var vi omkring kanal le Midi, hvor en båd tilfældigvis skulle igennem den sluse vi 
besøgte. 
Fællesindkøb af vin – her vil jeg sige som sidste år - Det har vi ikke gjort så meget ud af, 
udover at man kan købe vin i forbindelse med smagningerne. Men hvis nogen har lyst til at 
tage den udfordring op, skal de være velkomne. Der er tit gode vine på tilbud ved køb af 
mange, men vi skal jo også kunne opbevare vinene og nå at drikke dem. Derfor kan 
fællesindkøb være en god ting. 
Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder i denne sæson, samt en tur i sommerhuset hos 
vores kasserer Jens og frue - Britta med eftermiddagskaffe og kage, samt middag og 
tilhørende vine, overnatning og morgenmad. Her var vores samboere inviteret med. Fint 
arrangement og tak til Britta og Jens. 
1. suppleanten Bodil blev inviteret med til alle møderne og har deltaget aktivt.  
 
Den nuværende bestyrelse består af:  

Formand samt PR-ansvarlig:  Alice Rudkjær 
Næstformand og vin-nyt ansvarlig:  Henning Nielsen 
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 næstformand og kasserer på valg. Jens vil gerne genopstille. Desværre har 
Henning valgt at trække sig. Og der skal ifølge vedtægterne vælges mindst 2  medlemmer 
til bestyrelsen og 2 suppleanter.  
Begge suppleanter indstilles til genvalg. Emner af særlig interesse, som har været 
behandlet i bestyrelsen: 

 Det blev formandens lod at deltage i Brugerbestyrelsen for Satellitten. Det er 

præmissen for at bruge lokalerne her at foreningen deltager aktivt. 

Fremover skal Satellitten være selvkørende, med eget budget og helst uden 
administration fra kommunen. Men vi mangler stadig et spiseligt oplæg fra 
kommunen. I første oplæg skulle vi hæfte økonomisk og tilbagelevere lokalerne i 
samme stand som vi modtog dem, ved kontraktens udløb. Det vil vi under ingen 
omstændigheder, så længe vi ikke kan se at få tilskud nok til vedligeholdelse. 
 
Et af bestyrelsens store samtaleemner har været skænkepropper med mål. 



De er indkøbt og de er testede mange gange nu. De virker ikke altid, så derfor 
dropper vi dem. I stedet vil bestyrelsen opfordre til at man kun skænker lidt op i 
glasset - svarende til indholdet i skænkepropperne – 50 ml. Herved opnår vi at alle 
smager alle vinene og at der er noget til rest, som man senere på aftenen kan teste 
smagen overfor en anden vin, eller hygge lidt med efter endt vinsmagning. 
 

 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! 
 

 Hjemmesiden.  

o har fungeret fint. Mener vi – vi har ikke hørt andet.  

 

 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. 
 


