
Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører,

hermed fremsendes referat
den

Ordinær generalforsamling 201

Tid: Tirsdag den 17

Sted: Industriforeningen i Helsingør
(gennem porten ind i gården), 3000 Helsingør

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 201
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
6. Indkomne forslag – bestyrelsen vil fremsende forslag til vedtægtsæ

dringer
7. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling

Ad 1
Knut Gottfredsen valgtes

Ad 2
Formand Svend Leth-Møller aflagd
Se vedlagte beretning.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Ad 3
Kasserer Kjeld Christiansen gennemgik regnskabet, som godkendtes.
Formand og kasserer blev spurgt om budge
bl.a. afhænger af generalforsamlingens beslutning om kontingentets størrelse,
samt at bestyrelsen ikke har udarbejdet et egentlig budget, for derved at have
størst mulig frihed til at afsøge forskellige initiativer til m
Bestyrelsen har i øvrigt i 2014 havde undersøgt mulighederne for at etablere
en egentlig vin-portal, som kunne binde alle medlemmernes hjemmesi
internet butikker sammen, for derigennem at kunne markedsføre os bedre,
eller eventuelt samlet.

Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører,

referat fra generalforsamlingen iht. nedenstående dagso

Ordinær generalforsamling 2015

17. februar 2015 - Kl. 18:00

Industriforeningen i Helsingør, Stengade 51, sidehuset 2. sal
(gennem porten ind i gården), 3000 Helsingør

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Formandens beretning og godkendelse
Fremlæggelse af regnskab for godkendelse
Fastsættelse af kontingent for 2015
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

bestyrelsen vil fremsende forslag til vedtægtsæ

Referat af ordinær generalforsamling

Møller aflagde beretning om det forgangne år.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Kasserer Kjeld Christiansen gennemgik regnskabet, som godkendtes.
Formand og kasserer blev spurgt om budgettet for 2015, og forklarede at det
bl.a. afhænger af generalforsamlingens beslutning om kontingentets størrelse,
samt at bestyrelsen ikke har udarbejdet et egentlig budget, for derved at have
størst mulig frihed til at afsøge forskellige initiativer til medlemmernes bedste.

i øvrigt i 2014 havde undersøgt mulighederne for at etablere
portal, som kunne binde alle medlemmernes hjemmesi

internet butikker sammen, for derigennem at kunne markedsføre os bedre,
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Ad 4
Bestyrelsen forslog uændret kontingent, altså kr. 500,
godkendtes.

Ad 5
3 bestyrelsesmedlemmer som var på valg,
kasserer Kjeld Christiansen samt John Ulrik, blev alle genvalgt.
Carsten Kramer genvalgtes som suppleant
Knut Gottfredsen genvalgtes som revisor

Ad 6
Birger Born-Rasmussen fortalte om baggrunden for forslaget, nemlig at gøre
bestyrelsens arbejde mere fleksibelt, og ikke så stift og formalistisk. Han
gennemgik de forskellige f
stemmeflerhed på de eventuelle ekstraordinær
altså om der ved disse lejligheder kan træffes beslutninger ved afgivelsen af
halvdelen eller 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsæn
vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, jf. Foreningens vedtægter

Ad 7
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

Foreningen af Danske Vinimportører
Info@forvin.dk

Bestyrelsen forslog uændret kontingent, altså kr. 500,- per år, hvilket

bestyrelsesmedlemmer som var på valg, og næstformand Jan Christensen,
kasserer Kjeld Christiansen samt John Ulrik, blev alle genvalgt.

Kramer genvalgtes som suppleant
ttfredsen genvalgtes som revisor

fortalte om baggrunden for forslaget, nemlig at gøre
bestyrelsens arbejde mere fleksibelt, og ikke så stift og formalistisk. Han
gennemgik de forskellige foreslåede ændringer, hvilket medførte en debat om
stemmeflerhed på de eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger i fremtid,
altså om der ved disse lejligheder kan træffes beslutninger ved afgivelsen af
halvdelen eller 2/3 af de fremmødtes stemmer.

relsens forslag til vedtægtsændringer godkendtes, dog skal de
vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, jf. Foreningens vedtægter

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

Vinimportører

per år, hvilket

æstformand Jan Christensen,
kasserer Kjeld Christiansen samt John Ulrik, blev alle genvalgt.

fortalte om baggrunden for forslaget, nemlig at gøre
bestyrelsens arbejde mere fleksibelt, og ikke så stift og formalistisk. Han

oreslåede ændringer, hvilket medførte en debat om
generalforsamlinger i fremtid,

altså om der ved disse lejligheder kan træffes beslutninger ved afgivelsen af

dringer godkendtes, dog skal de endeligt
vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, jf. Foreningens vedtægter


