Kastrup-Tårnby
Vinklub
Referat generalforsamling, 9. september 2014:
Referat er skrevet ud fra dagsordenen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Kim Westphall meldte sig som dirigent.
2. Formandens beretning
Formanden redegjorde for den forløbne sæson, hvor der blev afholdt 6 af 7 planlagte
smagninger. I den efter følgende drøftelse besluttede generalforsamlingen at styre uden
om april måned, da det erfaringsmæssigt er her tilslutningen er lavest.
Smagningerne er som vanligt gennemført med stor indsats fra bestyrelsen og eksterne
oplægsholdere; et forhold der videreføres.
Formanden redegjorde for møde og øvrig bestyrelsesaktivitet i den pågældende sæson.
Aktiviteterne har været på et niveau, der har understøttet bestyrelsens både
professionelle og sociale sigte.
Formanden rettede en stor tak til Bjarne Andersen for mange års ihærdigt arbejde. Bjarne
valgte i foråret at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager.
Omkring den nye sæson, informerede formanden om at der vil blive holdt auktion over
foreningens flaskelager i november.
3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Marianne, med en nettoindtægt på kr. 2.836,99 og udgifter
for kr. 4.656,00, hvilket er i overensstemmelse med budget.
Egenkapitalen er på kr. 26.974,89.
Aktiverne består af kr. 20.576,84 i indestående i banken, kr. 5.928,05 i vinbeholdning og
kr. 470 i tilgodehavende (er efterfølgende betalt)
4. Fastsættelse af kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på 125 kr. pr. medlem
Forslaget vedtaget
5. Forslag fra bestyrelsen
 Bestyrelsen fremlægger ingen forslag
6. Forslag fra medlemmerne
 Forslag skal være formanden i hænde senest 2. september 2014
Ingen forslag modtaget
7. Valg af Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg er:
 Formand Sten Vallentin Jørgensen
 Bestyrelsesmedlem Allan Rydahl
Begge blev genvalgt
8. Valg af 1-2 suppleanter for et år. På valg er
 Poul Kristensen
Poul genvalgt
Desværre var der ingen der stillede op som ekstra suppleant – bestyrelsen opfordrer
til at ét eller flere medlemmer overvejer at stille op som suppleant.
9. Valg af revisor for et år. På valg er
 Elisabeth Rydahl
Elisabeth blev genvalgt.
10. Eventuelt
Det blev foreslået bestyrelsen at overveje om en vinsmagning kan gennemføres kun med
vin og brød, såfremt at vi kommer under 18 deltagere til en smagning - i stedet for at

aflyse smagningen (gjorde sig gældende i april 14). Bestyrelsen vil vurdere dette fra
gang til gang, såfremt vi måtte stå i en sådan situation igen.

Referat d. 19.9.2014/Linda Christensen

