
Nyhedsbrev

Maj 2014

Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører.

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde taget stilling til de

den 25. februar 2014 vedr.

1. Antal medlemmer i foreningen
2. Opgørelse af Garagevin 2013

ad 1

Formanden meddelte i sin beretning for 2013, at foreningen havde 44 medlemmer baseret på den

aktuelle medlemsliste. Imidlertid har foreningen kun modtaget kontingent for kr. 36.000. Det viser

sig, at medlemslisten ikke har været opdateret

Garagevin 2013, men samtidig har diverse udmeldelser ikke været registreret.

medlemstal er 36 + 1 nyt medlem, der først skal betale kontingent for 2014.

bekræftet tidligere vedtagne beslutning om, at det er den til enhver tid siddende kasserer, der er

ansvarlig for á jour føring af foreningens medlemsliste.

ad 2

På bestyrelsesmøde forud for generalforsamling

blev der af den tidligere kasserer præsenteret et særskilt regnskab for Garagevin med et overskud

på 18.835,25 DKK, hvor Garagevin er medtaget i foreningens

på 15.379,00 DKK, der er godkendt af bestyrelsen

Forskellen består i en yderligere afregning fra medarrangøren D

Denne er lavet i februar 2014, men burde have været lavet tidligere, umiddelba

af Garagevin 2013. Revisor har i den anledning udtrykt kritik af regnskabsføringen i 2013, og det

bakkes op af bestyrelsen. Foreningens nuværende kasserer har på baggrund af manglende

opbakning og samarbejde fra den tidligere kasserers

foreningen men fortsætter med at løse regnskabsopgaver m.m. indtil ny kasserer er valgt.

Bestyrelsen vil efter aftale med vores revisor

yderligere indtægt vedr. Garagevin 2013.

Vedbæk,

Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører.

Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde taget stilling til de rejste spørgsmål på generalforsamlingen

ntal medlemmer i foreningen
af Garagevin 2013

Formanden meddelte i sin beretning for 2013, at foreningen havde 44 medlemmer baseret på den

Imidlertid har foreningen kun modtaget kontingent for kr. 36.000. Det viser

sig, at medlemslisten ikke har været opdateret korrekt. Vi fik 7-8 nye medlemmer i forbindelse med

Garagevin 2013, men samtidig har diverse udmeldelser ikke været registreret.

medlemstal er 36 + 1 nyt medlem, der først skal betale kontingent for 2014. Bestyrelsen har

bekræftet tidligere vedtagne beslutning om, at det er den til enhver tid siddende kasserer, der er

ansvarlig for á jour føring af foreningens medlemsliste.

generalforsamlingen i februar samt på selve generalforsamlingen

blev der af den tidligere kasserer præsenteret et særskilt regnskab for Garagevin med et overskud

hvor Garagevin er medtaget i foreningens regnskab for 2013 med et over

på 15.379,00 DKK, der er godkendt af bestyrelsen

en består i en yderligere afregning fra medarrangøren Dansk Vincenter

Denne er lavet i februar 2014, men burde have været lavet tidligere, umiddelba

Revisor har i den anledning udtrykt kritik af regnskabsføringen i 2013, og det

bakkes op af bestyrelsen. Foreningens nuværende kasserer har på baggrund af manglende

opbakning og samarbejde fra den tidligere kasserers side efterfølgende valgt at udtræde af

foreningen men fortsætter med at løse regnskabsopgaver m.m. indtil ny kasserer er valgt.

Bestyrelsen vil efter aftale med vores revisor medtage de 3.456,25 DKK i regnskabet for 2014

ragevin 2013.

Vedbæk, 14. januar 2015/bbr

på generalforsamlingen

Formanden meddelte i sin beretning for 2013, at foreningen havde 44 medlemmer baseret på den

Imidlertid har foreningen kun modtaget kontingent for kr. 36.000. Det viser

8 nye medlemmer i forbindelse med

Garagevin 2013, men samtidig har diverse udmeldelser ikke været registreret. Det rigtige

Bestyrelsen har

bekræftet tidligere vedtagne beslutning om, at det er den til enhver tid siddende kasserer, der er

samt på selve generalforsamlingen

blev der af den tidligere kasserer præsenteret et særskilt regnskab for Garagevin med et overskud

regnskab for 2013 med et overskud

incenter på 3.456,25 DKK.

Denne er lavet i februar 2014, men burde have været lavet tidligere, umiddelbart efter afholdelsen

Revisor har i den anledning udtrykt kritik af regnskabsføringen i 2013, og det

bakkes op af bestyrelsen. Foreningens nuværende kasserer har på baggrund af manglende

side efterfølgende valgt at udtræde af

foreningen men fortsætter med at løse regnskabsopgaver m.m. indtil ny kasserer er valgt.

i regnskabet for 2014 som



På generalforsamlingen valgtes formanden Svend Leth

Birger Born-Rasmussen, Born Wine

generalforsamlingen eller på denne var tilsagn fra medlemmer om at stil

bestyrelsesposter

respektive som suppleanter. Bestyrelsen består derfor kun af 4 (i skrivende stund 3) medlemmer

mod vedtægternes foreskrevne 5 medlemmer (og 2 suppleanter).

Knut Gottfredsen havde på forhånd stillet sig til rådighed so

en fejl, blev valget ikke gennemført på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har efter ugelange anstrengelser fundet 2 kandidater til bestyrelsen samt 2

suppleanter og vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling f

ledige poster og formelt vælge revisor.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der frem til december 2014 skal se på eventuelle

vedtægtsændringer (bl. a. §5), som i givet fald skal fremlægges og vedtages på

generalforsamlingen 2015.

Det var hensigten at arrangere Garagevin 2014 søndag den 31. august i Dansk Vincenter. Kort

efter dette bestyrelsesmøde meddelte Torben Andreasen, Dansk Vincenter imidlertid, at han

overvejer at deltage i Copenhagen Cooking (medio

tilsagn om, at afholde Garagevin på den oprindelig aftalte dato søndag den 31. august 2014.

Bestyrelsen har på et efterfølgende bestyrelsesmøde den 14. maj i stedet valgt lørdag den 6.

september 2014 som dato for Garagevin 2014, og bes

sig til frivilligt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelsen. Henvendelse kan ske til formanden eller

næstformanden af foreningen.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i

Foreningen af Danske Vinimportører
Info@.forvin.dk

På generalforsamlingen valgtes formanden Svend Leth-Møller samt 1 nyt bestyrelsesmedlem

Rasmussen, Born Wine-Import og ingen suppleanter, da der hverken før

generalforsamlingen eller på denne var tilsagn fra medlemmer om at stille op til de ledige

respektive som suppleanter. Bestyrelsen består derfor kun af 4 (i skrivende stund 3) medlemmer

mod vedtægternes foreskrevne 5 medlemmer (og 2 suppleanter).

Knut Gottfredsen havde på forhånd stillet sig til rådighed som revisor også i 2014, men på grund af

en fejl, blev valget ikke gennemført på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har efter ugelange anstrengelser fundet 2 kandidater til bestyrelsen samt 2

suppleanter og vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at vælge kandidater til de

ledige poster og formelt vælge revisor.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der frem til december 2014 skal se på eventuelle

vedtægtsændringer (bl. a. §5), som i givet fald skal fremlægges og vedtages på

Det var hensigten at arrangere Garagevin 2014 søndag den 31. august i Dansk Vincenter. Kort

efter dette bestyrelsesmøde meddelte Torben Andreasen, Dansk Vincenter imidlertid, at han

overvejer at deltage i Copenhagen Cooking (medio-ultimo august), hvorfor han ikke kunne give

tilsagn om, at afholde Garagevin på den oprindelig aftalte dato søndag den 31. august 2014.

har på et efterfølgende bestyrelsesmøde den 14. maj i stedet valgt lørdag den 6.

september 2014 som dato for Garagevin 2014, og bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde

sig til frivilligt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelsen. Henvendelse kan ske til formanden eller

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i

Foreningen af Danske Vinimportører

Møller samt 1 nyt bestyrelsesmedlem

Import og ingen suppleanter, da der hverken før

le op til de ledige

respektive som suppleanter. Bestyrelsen består derfor kun af 4 (i skrivende stund 3) medlemmer

m revisor også i 2014, men på grund af

Bestyrelsen har efter ugelange anstrengelser fundet 2 kandidater til bestyrelsen samt 2

or at vælge kandidater til de

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der frem til december 2014 skal se på eventuelle

vedtægtsændringer (bl. a. §5), som i givet fald skal fremlægges og vedtages på

Det var hensigten at arrangere Garagevin 2014 søndag den 31. august i Dansk Vincenter. Kort

efter dette bestyrelsesmøde meddelte Torben Andreasen, Dansk Vincenter imidlertid, at han

han ikke kunne give

tilsagn om, at afholde Garagevin på den oprindelig aftalte dato søndag den 31. august 2014.

har på et efterfølgende bestyrelsesmøde den 14. maj i stedet valgt lørdag den 6.

tyrelsen opfordrer medlemmer til at melde

sig til frivilligt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelsen. Henvendelse kan ske til formanden eller


