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Vinklub 

 
Referat af generalforsamling afholdt tirsdag d. 11. september 2007 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
• Mogens Kristiansen blev valgt som dirigent 
 
2. Formandens beretning 
• Formanden redegjorde for den forgangne sæsons 7 smagninger og præsenterede 

derefter bestyrelsens forslag til smagninger i sæson 2007/08. Bestyrelsens arbejde, 
herunder bestyrelsesmøder og sociale sammenkomster blev gennemgået. På et 
spørgsmål fra salen omkring flere fredags-smaginger, kommenterede formanden, at 
bestyrelsen var åben for at undersøge om dette var praktisk muligt. I sæson 2007/08 
planlægges med fredags-smagninger i februar og maj 2008. Herefter blev beretning 
godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 
• Kassereren gennemgik regnskabet og kommenterede udvalgte regnskabsposter. På et 

spørgsmål omkring foreningens formue, kommenterede kassereren dette ved at 
konstatere, at denne var solid og således muliggjorde løbende indkøb af vine til 
sæsonens smagninger. På et andet spørgsmål omkring den gennemførte reduktion af 
vinlageret, svarede kassereren at indtægt ved salg af vin var bogført ved tilsvarende 
opskrivning af bankkontoen.  
Herefter blev det reviderede regnskab godkendt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 
• Kontingentet blev uændret fastsat til 125 kroner pr. medlem. Kontingent for indeværende 

sæson skal betales inden udgangen af oktober 2007 ved direkte indbetaling på 
foreningens konto i Nordea regnr: 2275, kontonummer: 6873 994 760 eller ved 
henvendelse til kasserer Susanne Løvgreen, Ambra Allé 26, 2770 Kastrup.   

 
5. Forslag fra bestyrelsen 
• Der var ingen forslag til behandling 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
• Der var ingen forslag til behandling 
 
7. Valg af Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 
• Kasserer Susanne Løvgreen blev genvalgt for 2 år. Susanne meddelte at hun evt. var 

nødt til at udtræde af bestyrelsen i valgperioden. I dette tilfælde indtræder én af 
foreningens suppleanter i bestyrelsen og ny kasserer vælges blandt de menige 
bestyrelsesmedlemmer.  

• Marianne Chrisensen blev nyvalgt til bestyrelsen for 2 år. 
• Solveig Pedersen udtrådte af bestyrelsen. Formanden takkede på foreningens vegne 

Solveig for hendes store arbejde gennem 6 år. 
 
8. Valg af 2 suppleanter for et år 
• Preben Tanghus blev genvalgt 
• Bjarne Anderrsen blev nyvalgt 
• Ole Christensen udtrådte af suppleantkredsen. Formanden takkede på foreningens 

vegne Ole for det forgangne års arbejde. 
 
9. Valg af revisor for et år 
• Elisabeth Rydahl blev nyvalgt som foreningens revisor 
• Peter Rasmussen udtrådte som klubbens revisor. Formanden takkede på bestyrelsens 

vegne den fraværende revisor for hans mangeårige gerning for foreningen. 
 
10. Eventuelt 
• Formanden orienterede om det igangværende arbejde omkring etablering af foreningens 

hjemmeside og om overvejelserne omkring elektronisk udsendelse af indbydelser.   
 
Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet. 
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