
Kastrup-Tårnby  
Vinklub 

 
Referat af generalforsamling afholdt tirsdag d. 13. september 2011 19:00.  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 

Poul Kristensen blev foreslået og valgt  
 
2. Formandens beretning 

Formanden redegjorde for den forgangne sæsons 7 smagninger og præsenterede 
derefter bestyrelsens forslag til smagninger i sæson 2011/12. Antallet af fredags-
smagninger fastholdes på 3 – én i efteråret og 2 i foråret.  
Der rettedes en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i sæsonen og til de frivillige for 
god bistand ved og efter smagningerne.  
Det blev nævnt at smagningernes madledsagelse var meget afhængig af 
bestyrelsesmedlemmernes tid til at forberede denne, hvorfor ’nemme’ buffetløsninger 
kunne komme på tale. Samtidig opfordredes menige medlemmer til lejlighedsvist at byde 
ind på sådanne opgaver. 
Det blev ligeledes nævnt at gode forslag til emner eller eksterne foredragsholdere var 
særdeles velkomne. 
Der blev spurgt ind til den aflyste smagning i forrige sæson. Bestyrelsen arbejder med 
muligheden for igen at tilbyde Gunnar Madsens Vinhandel at afholde en smagning i 
indeværende eller næste sæson.   
Beretningen blev herefter godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet og kommenterede udvalgte regnskabsposter. Der 
havde været 39 betalende medlemmer ligesom i foregående sæson. Årets underskud er i 
overensstemmelse med bestyrelsens intention om at nedbringe kassebeholdningen 
marginalt år for år. Der er i indeværende år afskrevet på beholdningen af ældre vin.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 2011 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 fra bestyrelsen. 

 
6. Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen forslag framedlemmerne 
 
7. Valg af Kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Kasserer Marianne Christensen blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen blev genvalgt 

 
8. Valg af 1-2 suppleanter for et år 

Preben Tanghus blev genvalgt 
Søren Nielsen blev genvalgt 

 
9. Valg af revisor for et år 

Elisabeth Rydahl blev genvalgt 

 
10. Eventuelt 

Der var ikke emner til debat under dette punkt. 
 
Herefter blev generalforsamlingen erklæret afsluttet klokken 19.40 og formanden takkede 
dirigenten for fornem ledelse.  


