
Kastrup-Tårnby  
Vinklub 

 
Referat af generalforsamling afholdt  
 
Tirsdag d. 17. september 2013 kl. 19.00 
Jonshøj 31, 2770 Kastrup 
 
Ifølge udsendt Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

Poul Kristensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i 
henholdt til vedtægterne. Dirigenten gav derefter ordet til formanden, der fortsatte 

 
2. Formandens beretning 

Formanden indledte med at mindes Preben Tanghus, der gik bort under sommeren 2013. 
Dernæst blev sidste sæsons smagninger kommenteret og det blev specifikt nævnt at 
foreningen fastholder beslutningen om at afholde minimum 3 smagninger på fredage, da 
disse altid er velbesøgte. 
Indeværende sæsons 1. ½-år er fastlagt og vil bestå af de tre sædvanlige smaginger. 
Emnerne er: Østrig, Spanien & Australien. 
Formanden sluttede med at udsende en stor tak til de mange medlemmer, der utrætteligt 
hjælper til både inden og efter smagningerne samt at takke bestyrelsen for et godt og 
effektivt samarbejde i den forgangne sæson. 
Dirigenten udbad sig forsamlingens kommentarer spørgsmål. Efter disse var besvaret, 
blev beretningen godkendt og der fortsattes med: 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 

Kassereren gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på 1380 kr. 
Underskuddet på smagningerne udgjorde alene 3941 kr. Grundet foreningens formue på 
knap 30.000,- kr. er det forventeligt at der også budgetteres med et mindre underskud i 
denne sæson. 
Regnskabet blev godkendt uden nævneværdige kommentarer, hvorfor der fortsattes 
med:  

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om et uændret kontingent på 125 kr. pr. medlem blev godkendt 
Der fortsattes med: 

 
5. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen havde ikke fremlagt forslag, hvorfor punktet udgik.  
Der fortsattes med: 

 
6. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag, hvorfor punktet udgik. 
Der fortsattes med: 

 
7. Valg af Kasserer og 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

Genvalgt uden modkandidater blev: 

 Kasserer Marianne Christensen  

 Bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen  
 

8. Valg af 1-2 suppleanter for et år. Valgt uden modkandidater blev: 

 Linda Christensen 

 Poul Kristensen 
 

9. Valg af revisor for et år. Valgt uden modkandidat blev: 

 Elisabeth Rydahl  
 

10. Eventuelt 
Der blev under dette punkt stillet spørgsmål fra salen. Disse besvaredes af formanden. 
Efter alle var blevet hørt, takkede dirigenten for god ro og orden, konstaterede at 



generalforsamlingen var afsluttet og gav sluttelig ordet til formanden for en afsluttende 
bemærkning. 

 
Formanden benyttede her lejligheden til at takke dirigenten og gik derefter over til at fortælle 
om aftenens smagning af østrigske vine. 
 
 
 
 
______________________________   _____________________________ 
Sten Vallentin Jørgensen    Poul Kristensen 


