
Nyhedsbrev

Februar 2014

Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører,

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i
Vinimportører

12 medlemmer af foreningen var mødt op i Vinkælderen i Nr. Farimagsgade.

Ad 1

Anne Kirstine Farver valgtes til dirigent og hun konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Anne Kirstine ledede generalforsamlingen med følgende dagsorden:

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab for godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for 2014
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og rev
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

På valg i år (2014) er:
 Formand Svend Leth-Møller (modtager genvalg)
 Sekretær Fini Thomsen (modtager ikke genvalg)
 Anne Kirstine Farver (modtager ikke genvalg)
 2 suppleanter
 Revisor

Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesme

Ad 2
Formanden aflagde følgende beretning:
Foreningen af Danske Vinimportører (forvin), der blev stiftet den 27. januar 2012, går
nu ind i sit tredje arbejdsår.
Foreningen har 44 medlemmer pr. 31.12.0213 mod 36 for 12 måneder sid

Vedbæk,

Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører,

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske

12 medlemmer af foreningen var mødt op i Vinkælderen i Nr. Farimagsgade.

irstine Farver valgtes til dirigent og hun konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

ledede generalforsamlingen med følgende dagsorden:

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Formandens beretning og godkendelse
Fremlæggelse af regnskab for godkendelse
Fastsættelse af kontingent for 2014
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

Møller (modtager genvalg)
Sekretær Fini Thomsen (modtager ikke genvalg)

irstine Farver (modtager ikke genvalg)

Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i 2015.

Formanden aflagde følgende beretning:
Foreningen af Danske Vinimportører (forvin), der blev stiftet den 27. januar 2012, går
nu ind i sit tredje arbejdsår.
Foreningen har 44 medlemmer pr. 31.12.0213 mod 36 for 12 måneder sid

Vedbæk, 14. januar 2015/bbr

Foreningen af Danske

12 medlemmer af foreningen var mødt op i Vinkælderen i Nr. Farimagsgade.

irstine Farver valgtes til dirigent og hun konstaterede, at generalforsamlingen

ledede generalforsamlingen med følgende dagsorden:

Foreningen af Danske Vinimportører (forvin), der blev stiftet den 27. januar 2012, går

Foreningen har 44 medlemmer pr. 31.12.0213 mod 36 for 12 måneder siden.



Bestyrelsen består af følgende medlemmer ved udgangen af 2013:
Formand Svend Leth
Næstformand Jan Christensen, F
Kasserer Jan Mikkelsen, Vinbyen
Bestyrelsesmedlem Anne
Bestyrelsesmedlem Marianne Sass Petersen, Champagnesabling.dk
Sekretær Fini Thomsen, FiniVin

Bestyrelsen har afholdt i alt 10 bestyrelsesmøder i 2013 og beskæftiget sig med
følgende opgaver:

1. Garagevin 2013
Foreningen afholdt Garagevin 2013 den 25.
Vincenter. Der deltog 25 udstillere og udstillingen blev besøgt af 342 registrerede
besøgende.
Bestyrelsen udsendte i den anledning en pressemeddelelse samt et nyhedsbrev til alle
vinimportører i Danmark.
Bestyrelsen brugte en del tid på Garagevin
blev vedtaget at udskille disse i separate udvalgsmøder. Der blev i den anledning
nedsat et udvalg, der afholdt 4 udvalgsmøder inkl. et evalueringsmøde i september
2013.

Foreningen tilbød medlemmerne en særlig fordelagtig standleje, hvilket resulterede i 8
nye medlemmer.
Garagevin gav et overskud på kr. 15.379,00 med billetindtægter på kr. 61.049,00 og
udgifter kr. 45.670,00, som det fremgå af regnskabet.

Bestyrelsen har besluttet at arrang
af foreningens medlemmer, så det ikke kun påhviler bestyrelsen at planlæge og
gennemføre arrangementet.

2. Nyhedsbreve
Bestyrelsen har derudover udsendt 2 nyhedsbreve i oktober og december til
medlemmerne af foreningen. Desuden var der to andre nyhedsbreve i støbeskeen,
men på grund af travlhed i efteråret er disse blevet udskudt.

3. Nytårskur
Foreningen afholdt Nytårskur den 23. januar 2014 med deltagelse af 10 personer fra 8
medlemmer i Vinkælderen, Nørr
Champagnesabling, som flere af deltagerne gennemførte med bravur. Herefter blev
der network’et deltagerne imellem i et meget hyggeligt arrangement med tapas og
champagne.

4. Bestyrelsen
I bestyrelsen er 3 medlemmer på valg.

 Svend Leth-Møller, der modtager genvalg
 Fini Thomsen, der ikke modtager genvalg og
 Anne Kristine Farver, der ikke modtager genvalg

Desuden skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer ved udgangen af 2013:
Svend Leth-Møller, Elitevin ApS
Jan Christensen, Fiasco-vine
Jan Mikkelsen, Vinbyen

Kirstine Farver, AK`s Vine Delight ApS
Marianne Sass Petersen, Champagnesabling.dk
Fini Thomsen, FiniVin

Bestyrelsen har afholdt i alt 10 bestyrelsesmøder i 2013 og beskæftiget sig med

Foreningen afholdt Garagevin 2013 den 25. august i samarbejde med Dansk
Vincenter. Der deltog 25 udstillere og udstillingen blev besøgt af 342 registrerede

Bestyrelsen udsendte i den anledning en pressemeddelelse samt et nyhedsbrev til alle

en del tid på Garagevin møder i den indledende fase, hvorfor det
blev vedtaget at udskille disse i separate udvalgsmøder. Der blev i den anledning
nedsat et udvalg, der afholdt 4 udvalgsmøder inkl. et evalueringsmøde i september

edlemmerne en særlig fordelagtig standleje, hvilket resulterede i 8

Garagevin gav et overskud på kr. 15.379,00 med billetindtægter på kr. 61.049,00 og
udgifter kr. 45.670,00, som det fremgå af regnskabet.

Bestyrelsen har besluttet at arrangere Garagevin 2014 men vil søge at engagere flere
af foreningens medlemmer, så det ikke kun påhviler bestyrelsen at planlæge og

Bestyrelsen har derudover udsendt 2 nyhedsbreve i oktober og december til
af foreningen. Desuden var der to andre nyhedsbreve i støbeskeen,

men på grund af travlhed i efteråret er disse blevet udskudt.

Foreningen afholdt Nytårskur den 23. januar 2014 med deltagelse af 10 personer fra 8
medlemmer i Vinkælderen, Nørre Farimagsgade 7. Nytårskuren indledtes med

, som flere af deltagerne gennemførte med bravur. Herefter blev
der network’et deltagerne imellem i et meget hyggeligt arrangement med tapas og

mmer på valg.
Møller, der modtager genvalg

Fini Thomsen, der ikke modtager genvalg og
ristine Farver, der ikke modtager genvalg

Desuden skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer ved udgangen af 2013:

irstine Farver, AK`s Vine Delight ApS
Marianne Sass Petersen, Champagnesabling.dk

Bestyrelsen har afholdt i alt 10 bestyrelsesmøder i 2013 og beskæftiget sig med

august i samarbejde med Dansk
Vincenter. Der deltog 25 udstillere og udstillingen blev besøgt af 342 registrerede

Bestyrelsen udsendte i den anledning en pressemeddelelse samt et nyhedsbrev til alle

møder i den indledende fase, hvorfor det
blev vedtaget at udskille disse i separate udvalgsmøder. Der blev i den anledning
nedsat et udvalg, der afholdt 4 udvalgsmøder inkl. et evalueringsmøde i september

edlemmerne en særlig fordelagtig standleje, hvilket resulterede i 8

Garagevin gav et overskud på kr. 15.379,00 med billetindtægter på kr. 61.049,00 og

ere Garagevin 2014 men vil søge at engagere flere
af foreningens medlemmer, så det ikke kun påhviler bestyrelsen at planlæge og

Bestyrelsen har derudover udsendt 2 nyhedsbreve i oktober og december til
af foreningen. Desuden var der to andre nyhedsbreve i støbeskeen,

Foreningen afholdt Nytårskur den 23. januar 2014 med deltagelse af 10 personer fra 8
e Farimagsgade 7. Nytårskuren indledtes med

, som flere af deltagerne gennemførte med bravur. Herefter blev
der network’et deltagerne imellem i et meget hyggeligt arrangement med tapas og



Kasserer Jan Mikkelsen, Vinbyen har ønsket at udtræde
bestyrelsesmødet den 17. februar 2014
Petersen som ny kasserer.

FREMTIDEN
Bestyrelsen vil fortsætte med disse og andre opgaver.
I den forbindelse vil jeg gerne gentage sidste års mantra, at
stærkere end medlemmernes engagement. Til gengæld er vi stærke, når vi står
sammen.

Hvis vi står sammen kan vi f.eks. opnå fordele ved deltagelse i vinmesser, men der
synes ikke at være opbakning blandt medlemmerne herom.
Er deltagelse i vinmesser generelt for diffust? Det burde være ret enkelt.
Er det dovenskab?
Som sagt, kun hvis medlemmerne udviser engagement kan vi komme videre.

Af andre opgaver, som bestyrelsen har beskæftiget sig med, og som kræver mere
arbejde og opbakning er transport, ikke kun fra producent til importør men også fra
importør til forbruger. Dette er en opgave vi vil gøre mere ud af i den kommende tid,
og som vil involvere medlemmerne, hvis vi skal være en attraktiv partner for et eller
flere transportselskaber.

Det har vist sig at være rigtig svært, at engagere medlemmerne i vores forum. Her
har vi en naturlig platform, hvorfra medlemmerne kan komme til orde, søge hjælp og
yde støtte. Alt for få har fået øjnene op for dette.
Gør jer selv og os andre en tjenes

Hvilke nye opgave kunne medlemmerne forestille sig at foreningen skulle tage op?

Kunne der være en ide i at oprette et ”Vinimportørernes smagepanel” som modspil
mod eksisterende mere eller mindre lødige vinanm

Kunne det være en rejseklub, der med hjælp udefra arrangerede vinrejser til mere
ukendte vinområder? Slovenien, Georgien etc.?

Kunne det være ”Vinimportørernes Vinudsalg” á la Flaskeposten eller noget helt
andet.

Mulighederne er der. Hvilke skal vi gribe? Det er op til medlemmerne og bestyrelsen i
det kommende år!

Foreningen af Danske Vinimportører
Svend Leth-Møller
formand

Kasserer Jan Mikkelsen, Vinbyen har ønsket at udtræde af bestyrelsen, der på
esmødet den 17. februar 2014 konstituerede sig med Marianne Sass

Bestyrelsen vil fortsætte med disse og andre opgaver.
I den forbindelse vil jeg gerne gentage sidste års mantra, at foreningen er ikke
stærkere end medlemmernes engagement. Til gengæld er vi stærke, når vi står

Hvis vi står sammen kan vi f.eks. opnå fordele ved deltagelse i vinmesser, men der
synes ikke at være opbakning blandt medlemmerne herom.

i vinmesser generelt for diffust? Det burde være ret enkelt.

Som sagt, kun hvis medlemmerne udviser engagement kan vi komme videre.

Af andre opgaver, som bestyrelsen har beskæftiget sig med, og som kræver mere
transport, ikke kun fra producent til importør men også fra

importør til forbruger. Dette er en opgave vi vil gøre mere ud af i den kommende tid,
og som vil involvere medlemmerne, hvis vi skal være en attraktiv partner for et eller

Det har vist sig at være rigtig svært, at engagere medlemmerne i vores forum. Her
har vi en naturlig platform, hvorfra medlemmerne kan komme til orde, søge hjælp og
yde støtte. Alt for få har fået øjnene op for dette.
Gør jer selv og os andre en tjeneste at besøge forum og deltag i debatten.

Hvilke nye opgave kunne medlemmerne forestille sig at foreningen skulle tage op?

Kunne der være en ide i at oprette et ”Vinimportørernes smagepanel” som modspil
mod eksisterende mere eller mindre lødige vinanmeldelser?

Kunne det være en rejseklub, der med hjælp udefra arrangerede vinrejser til mere
ukendte vinområder? Slovenien, Georgien etc.?

Kunne det være ”Vinimportørernes Vinudsalg” á la Flaskeposten eller noget helt

skal vi gribe? Det er op til medlemmerne og bestyrelsen i

Foreningen af Danske Vinimportører
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Hvis vi står sammen kan vi f.eks. opnå fordele ved deltagelse i vinmesser, men der

i vinmesser generelt for diffust? Det burde være ret enkelt.

Som sagt, kun hvis medlemmerne udviser engagement kan vi komme videre.
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har vi en naturlig platform, hvorfra medlemmerne kan komme til orde, søge hjælp og
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Hvilke nye opgave kunne medlemmerne forestille sig at foreningen skulle tage op?

Kunne der være en ide i at oprette et ”Vinimportørernes smagepanel” som modspil

Kunne det være en rejseklub, der med hjælp udefra arrangerede vinrejser til mere

Kunne det være ”Vinimportørernes Vinudsalg” á la Flaskeposten eller noget helt

skal vi gribe? Det er op til medlemmerne og bestyrelsen i



Følgende kommentarer og forslag efterfulgte beretningen:
 Det vil være fint, hvis medlemmerne kunne koordinere hvor

udstillinger, f.eks. kunne der være en egentlig messe
forum, således at alle kunne være opmærksomme på at blive tilmeldt o.l.
Ligeledes ville det være godt, hvis de som tidligere år havde deltaget i en given
messe, kunne videregive deres erfaringer.

 Der var forslag om en samlet liste over foreningens medlemmer
 En mente, at eftersom det er foreningens vigtigste opgave at informere

medlemmerne om at opfylde myndighedernes krav, så burde bestyrelsen gøre
mere ud af dette.

 Der var et forslag om, at man på dagsordenen til kommende
generalforsamlinger indfører et punkt som hedder ”foreningens kommende
aktiviteter”

Formandens beretning godkendtes.

Ad 3
Foreningens kasserer, Marianne, gennemgik regnskabet, som udviste et ove
kr. 12.993,54.
Den tidligere kasserer, Jan Mikkelsen, spurgte ind til, hvorfor tallene fra
garagevin.com afviger fra et tidligere udsendt regnskab?
Denne snak medførte at generalforsamlingen bemyndiger den nye bestyrelse til at få
opklaret hvorledes divergensen er opstået.
Kasserer Marianne udtrykte stor utilfredshed med overleveringen af bilag med mere,
fra den gamle kasserer.

Regnskabet godkendtes med bemærkning om, at bestyrelsen
mellem antallet af medlemmer (44 iflg.
Dropbox og kontingentindtægten på kr. 36.000) samt difference på ca. kr. 3.000
mellem Jan M’s opgørelse (ca. 18.000) over Garagevin og bankkontoen (ca. 15.0000)

Ad 4
Bestyrelsen foreslår, med henvisning til foreni
kontingentet nedsættes til kr. 500,
Der blev talt om økonomien i at afholde garagevin.com også i 2014, hvor der tegnede
sig to muligheder: Enten at overskuddet fra arrangementet i 2013 blev øremærket til
evt. underskud i 2014, eller at bestyrelsen ikke er bundet til en bestemt måde at
forvalte økonomien på. Denne sidste mulighed blev vedtaget.
Kontingent for 2014 på kr. 500,

Ad 5
 Svend Leth-Møller blev genvalgt.
 Birger Born-Rasmussen

da han gerne modtog valg, blev han valgt.
 Ingen stillede op til sekretær stillingen, så det blev besluttet at bestyrelsen må

konstituere sig som den bedst kan.
 Der blev foreslået at den nye bestyrelse arbejder for

vedtægternes § 5, stk. 2

Ad 6
Ingen forslag indkommet

Følgende kommentarer og forslag efterfulgte beretningen:
Det vil være fint, hvis medlemmerne kunne koordinere hvor der er messer og
udstillinger, f.eks. kunne der være en egentlig messe-kalender på foreningens
forum, således at alle kunne være opmærksomme på at blive tilmeldt o.l.
Ligeledes ville det være godt, hvis de som tidligere år havde deltaget i en given

kunne videregive deres erfaringer.
Der var forslag om en samlet liste over foreningens medlemmer
En mente, at eftersom det er foreningens vigtigste opgave at informere
medlemmerne om at opfylde myndighedernes krav, så burde bestyrelsen gøre

Der var et forslag om, at man på dagsordenen til kommende
generalforsamlinger indfører et punkt som hedder ”foreningens kommende

Formandens beretning godkendtes.

Foreningens kasserer, Marianne, gennemgik regnskabet, som udviste et ove

en tidligere kasserer, Jan Mikkelsen, spurgte ind til, hvorfor tallene fra
garagevin.com afviger fra et tidligere udsendt regnskab?
Denne snak medførte at generalforsamlingen bemyndiger den nye bestyrelse til at få

des divergensen er opstået.
Kasserer Marianne udtrykte stor utilfredshed med overleveringen af bilag med mere,

med bemærkning om, at bestyrelsen undersøger misforholdet
mellem antallet af medlemmer (44 iflg. formandens beretning og medlemslisten på

og kontingentindtægten på kr. 36.000) samt difference på ca. kr. 3.000
mellem Jan M’s opgørelse (ca. 18.000) over Garagevin og bankkontoen (ca. 15.0000)

Bestyrelsen foreslår, med henvisning til foreningens økonomiske situation, at
kontingentet nedsættes til kr. 500,- pr. år.
Der blev talt om økonomien i at afholde garagevin.com også i 2014, hvor der tegnede
sig to muligheder: Enten at overskuddet fra arrangementet i 2013 blev øremærket til

ud i 2014, eller at bestyrelsen ikke er bundet til en bestemt måde at
forvalte økonomien på. Denne sidste mulighed blev vedtaget.
Kontingent for 2014 på kr. 500,- blev vedtaget.

Møller blev genvalgt.
Rasmussen fra BORN WINE-IMPORT blev opfordret til at opstille, og

da han gerne modtog valg, blev han valgt.
Ingen stillede op til sekretær stillingen, så det blev besluttet at bestyrelsen må
konstituere sig som den bedst kan.

er blev foreslået at den nye bestyrelse arbejder for at få præciseret
vedtægternes § 5, stk. 2

der er messer og
kalender på foreningens

forum, således at alle kunne være opmærksomme på at blive tilmeldt o.l.
Ligeledes ville det være godt, hvis de som tidligere år havde deltaget i en given

Der var forslag om en samlet liste over foreningens medlemmer
En mente, at eftersom det er foreningens vigtigste opgave at informere
medlemmerne om at opfylde myndighedernes krav, så burde bestyrelsen gøre

Der var et forslag om, at man på dagsordenen til kommende
generalforsamlinger indfører et punkt som hedder ”foreningens kommende

Foreningens kasserer, Marianne, gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på

en tidligere kasserer, Jan Mikkelsen, spurgte ind til, hvorfor tallene fra

Denne snak medførte at generalforsamlingen bemyndiger den nye bestyrelse til at få

Kasserer Marianne udtrykte stor utilfredshed med overleveringen af bilag med mere,

undersøger misforholdet
formandens beretning og medlemslisten på

og kontingentindtægten på kr. 36.000) samt difference på ca. kr. 3.000
mellem Jan M’s opgørelse (ca. 18.000) over Garagevin og bankkontoen (ca. 15.0000).

ngens økonomiske situation, at

Der blev talt om økonomien i at afholde garagevin.com også i 2014, hvor der tegnede
sig to muligheder: Enten at overskuddet fra arrangementet i 2013 blev øremærket til

ud i 2014, eller at bestyrelsen ikke er bundet til en bestemt måde at

blev opfordret til at opstille, og

Ingen stillede op til sekretær stillingen, så det blev besluttet at bestyrelsen må

at få præciseret



Ad 7
 Der blev foreslået en slags smagepanel, i foreningens regi
 Der var forslag om at informere medlemmerne mere om myndighedskrav til

mærkning, opbevaring o.l.
 Der var et spørgsmål om, hvor mange betalende medlemmer der rent faktisk er

lige nu?
 Der blev foreslået en ad

transporten, både fra udlandet og indenlands.
 Det blev nævnt omkring foreningens forum på internettet, at man savnede en

funktion, som gav besked, når der var kommet nye indlæg.
 Der var spørgsmål til, om

foreningens medlemmer?

Dirigenten takkede for god ro og orden, og opløste generalforsamlingen.
Referat: Jan Christensen

Der blev foreslået en slags smagepanel, i foreningens regi
Der var forslag om at informere medlemmerne mere om myndighedskrav til
mærkning, opbevaring o.l.

om, hvor mange betalende medlemmer der rent faktisk er

Der blev foreslået en ad-hoc gruppe, som skulle arbejde med at se på
transporten, både fra udlandet og indenlands.
Det blev nævnt omkring foreningens forum på internettet, at man savnede en

nktion, som gav besked, når der var kommet nye indlæg.
Der var spørgsmål til, om man kunne lave en lukket facebook gruppe, kun for
foreningens medlemmer?

Dirigenten takkede for god ro og orden, og opløste generalforsamlingen.

Der var forslag om at informere medlemmerne mere om myndighedskrav til

om, hvor mange betalende medlemmer der rent faktisk er

hoc gruppe, som skulle arbejde med at se på

Det blev nævnt omkring foreningens forum på internettet, at man savnede en

ook gruppe, kun for

Dirigenten takkede for god ro og orden, og opløste generalforsamlingen.


