
Referat af generalforsamling i Værløse 
Vinvenner mandag d. 21. september 2020 
 
1. Valg af dirigent 
Christian Zilstorff blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen blev 
indvarslet i VinNyt nr. 228 (24/8-20). 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, som blev godkendt med akklamation. 
Christian Zilstorff spurgte, hvorfor 25-års jubilæet ikke blev fejret med flere aktiviteter. 
Invitation blev sendt ud til både gamle og nuværende medlemmer; men med lille respons, 
så derfor blev det fejret med vine, som Lars og Thomas havde hjembragt fra ferien. 
  
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 
2020/2021. Budgettet blev rettet men med uændret kontingentet på 1.050 kr. med 9 
vinsmagninger og et mindre overskud på 1.035  kr., da der p.t. kun er 45 medlemmer. I 
den forløbne sæson blev der kun købt ét gæstekort (675 kr. for 3 vinsmagninger). 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg for to år. Janus Hertz og Jens R. Rasmussen er 
villig til genvalg. Begge blev genvalgt.  
 
 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 
Bestyrelsen ønsker, at 1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne (uden fastlagte 
opgaver). Inge Nielsen ønsker ikke genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslog følgende: 

1. Stig Kjeldsen indstilles til valg som 1. suppleant 
2. Carit Wain vil gerne være 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 
 

Thomas Larsen havde igen besøgt Mauro i Piemonte, hvor de diskuterede en vintur til 
området i starten af juni næste år. Flere medlemmer var interesseret, så Thomas vil give 
flere detaljer i Vinnyt. 
 
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  


