Kastrup-Tårnby
Vinklub
Referat af generalforsamling afholdt tirsdag d. 10. september 2008
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Ole Krongaard blev valgt som dirigent
2. Formandens beretning
• Formanden redegjorde for den forgangne sæsons 7 smagninger, hvoraf 1 måttes aflyses
og præsenterede derefter bestyrelsens forslag til smagninger i sæson 2008/09.
Bestyrelsens arbejde, herunder bestyrelsesmøder og sociale sammenkomster blev
gennemgået. Ikke mindst arbejdet med foreningen nye hjemmeside og fastholdelsen af
medlemstallet. Flere Fredags-smaginger var forsøgt, men ikke lykkedes i efteråret
grundet udlejning af lokale til anden side. Foråret ville bringe de vanlige to
fredagssmagninger. Øvrige ugedage, vil i videst muligt omfang veksle mellem tirs- og
onsdage. Kommunikation af de fastlagte datoer ønskedes hurtigst muligt, hvilket
bestyrelsen tog til efterretning. For at fastholde foreningens gode økonomi vil indbydelser
i videst muligt omfang blive udsendt pr. mail og kundgjort på hjemmesiden. Medlemmer,
der fortsat ønsker papir eller som ikke er i besiddelse af e-mail, vil som vanligt modtage
indbydelser pr. post. Kontakt formanden, hvis du ønsker ændring.
Herefter blev beretning godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
• Formanden gennemgik i kassererens fravær regnskabet og kommenterede udvalgte
regnskabsposter. Årets overskud er i indeværende år reduceret drastisk, hvilket er
tilstræbt, da foreningens likviditet er god. Der er i indeværende sæson afskrevet på glas
og proptrækker, men ikke på vin, da al vin er indkøbt i sæsonen. Foreningens kasserer
nævnte at glas og proptrækker i næste son vil blive afskrevet.
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 Marianne L. Christensen, Amagerbrogade 112 4. th, 2300 Kbh.
S.
5. Forslag fra bestyrelsen
• Der var ingen forslag til behandling. Formanden kundgjorde at forslag til ajourførte
vedtægter vil blive fremlagt næste år.
6. Forslag fra medlemmerne
• Der var ingen forslag til behandling
7. Valg af Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
• Formand Sten Vallentin Jørgensen og bestyrelsesmedlemmerne Allan Rydahl og Poul
Kristensen blev genvalgt for 2 år. Suppleant Bjarne Andersen er i sæsonen indtrådt i
bestyrelsen i stedet for Susanne Løvgreen. Susannes kassererpost er overtaget af
Marianne Christensen. Formanden benyttede lejligheden til at takke Susanne for det
store arbejde for foreningen.
8. Valg af 2 suppleanter for et år
• Preben Tanghus blev genvalgt.
• Det lykkedes ikke at få valgt en 2. suppleant, hvilket beklagedes. Der blev dog fra salen
tilkendegivet stor lyst til at hjælpe med praktikken omkring afholdelse af smagningerne
om bestyrelsen skulle få dette behov.
9. Valg af revisor for et år
• Elisabeth Rydahl blev genvalgt som foreningens revisor
10. Eventuelt
• I.a.b.
Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet.

