
Kastrup-Tårnby  
Vinklub 

 
Referat af generalforsamling afholdt tirsdag d. 22. september 2009 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
• Ole Krongaard blev valgt som dirigent 
 
2. Formandens beretning 
• Formanden redegjorde for den forgangne sæsons 7 smagninger og præsenterede 

derefter bestyrelsens forslag til smagninger i sæson 2009/10. Flere Fredags-smaginger 
vil nu blive forsøgt, således at der også afholdes en sådan i efterårssæsonen. Foråret 10 
vil bringe de vanlige to fredagssmagninger.  

• Det vil fremover være muligt at betale for smagninger via netbank, hvilket letter 
kassererens arbejde.  

• Vedtægter er gennemgået og fundet retvisende 
• Der rettedes en tak til bestyrelse for godt samarbejde i sæsonen og til de frivillige for god 

bistand ved og efter smagningerne.  
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 
• Kassereren gennemgik regnskabet og kommenterede udvalgte regnskabsposter. Der var 

34 betalende medlemmer ligesom i foregående sæson; heraf 6 nye. Årets overskud er i 
indeværende år i overkanten, da der har været uventet stort overskud ved et par 
smagninger og da udgifter til porto er faldet markant. Det tilstræbes at smagninger under 
ét går i nul eller giver et beskedent underskud. Der er i indeværende sæson afskrevet på 
en proptrækker. Foreningens beholdning af glas afskrives i næste sæson. Der er ikke 
afskrevet på vin-beholdningen (ca 3500,-).  
Det reviderede regnskab blev godkendt. 

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

sæson skal betales inden udgangen af oktober 2009 ved direkte indbetaling på 
foreningens konto i Nordea, registreringsnummer: 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. 
 
6. Forslag fra medlemmerne 
• Der var ingen forslag til behandling 
 
7. Valg af Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 
• Kasserer Marianne Christensen og bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen blev genvalgt 

uden modkandidater. 
 
8. Valg af 1-2 suppleanter for et år 
• Preben Tanghus blev genvalgt. 
• Det lykkedes ikke at få valgt en 2. suppleant. 
  
9. Valg af revisor for et år 
• Elisabeth Rydahl blev genvalgt som foreningens revisor 
 
10. Eventuelt 
• I.a.b. 
 
Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet og formanden takkede dirigenten for 
fornem ledelse. 


	Kastrup-Tårnby 
	Vinklub
	Referat af generalforsamling afholdt tirsdag d. 22. september 2009

