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Årsberetning for 2014

Nærværende beretning dækker foreningsåret 2014 (fra generalforsamling til

generalforsamling) og regnskabs

Foreningen af Danske Vinimportører blev stiftet den 27. januar 2012 og g

fjerde år.

Foreningen har 40 medlemmer ved udgangen af 2014 mod 36 for 12 måneder siden.

Regnskabet udviser et overskud på kr.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer ved udgangen af 2014:

Formand Svend Leth

Næstformand Jan Christensen

Kasserer Kjeld Christiansen, Bacchus Vinimport

Bestyrelsesmedlem Birger Born

Bestyrelsesmedlem John Ulrich, Barbera Vinimport

Bestyrelsen har afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder i 2014 og

nedennævnte opgaver.

1. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær generalforsamling, der afholdtes den 10. juni

2014 i Vinkælderen, Nørre Farim

Årsagen var, at der på den ordinære generalforsamling ikke blev valgt revisor og et

tilstrækkeligt antal bestyrelsesmedlemmer/suppleanter grundet fejl i afviklingen af

generalforsamlingen.

På den ekstraordinære generalforsamling valgtes Kjeld

som bestyrelsesmedlemmer, Knut Gotfredsen som revisor og Carsten Kramer og

Martin Holmberg som suppleanter.

2. Medlemskontingent
Under henvisning til foreningens gode økonomi og ønsket om at hverve flere

medlemmer fastsattes kontingentet til kr. 500 for 2014 mod tidligere kr. 1.000.

3. Garagevin 2014
Foreningen afholdt Garagevin 2014 den 6. september i samarbejde med Dansk

Vincenter (DVC) og Berlingske Media.

Bestyrelsen nedsatte et Garagevin

afholdt 3 udvalgsmøder samt et efterfølgende evalueringsmøde.
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for 2014

Nærværende beretning dækker foreningsåret 2014 (fra generalforsamling til

regnskabsåret 2014 (kalenderåret).

Foreningen af Danske Vinimportører blev stiftet den 27. januar 2012 og g

ningen har 40 medlemmer ved udgangen af 2014 mod 36 for 12 måneder siden.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 36 T DKK og en egenkapital på 95 T DKK.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer ved udgangen af 2014:

Svend Leth-Møller, Elitevin ApS

Jan Christensen, Fiasco-vine

Kjeld Christiansen, Bacchus Vinimport

Birger Born-Rasmussen, Born Wine-Import

John Ulrich, Barbera Vinimport

Bestyrelsen har afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder i 2014 og har beskæftiget sig med

1. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær generalforsamling, der afholdtes den 10. juni

2014 i Vinkælderen, Nørre Farimagsgade 7.

Årsagen var, at der på den ordinære generalforsamling ikke blev valgt revisor og et

tilstrækkeligt antal bestyrelsesmedlemmer/suppleanter grundet fejl i afviklingen af

På den ekstraordinære generalforsamling valgtes Kjeld Christiansen og John Ulrich

som bestyrelsesmedlemmer, Knut Gotfredsen som revisor og Carsten Kramer og

Martin Holmberg som suppleanter.

2. Medlemskontingent
Under henvisning til foreningens gode økonomi og ønsket om at hverve flere

ontingentet til kr. 500 for 2014 mod tidligere kr. 1.000.

Foreningen afholdt Garagevin 2014 den 6. september i samarbejde med Dansk

Vincenter (DVC) og Berlingske Media.

Bestyrelsen nedsatte et Garagevin-udvalg bestående af Svend, Jan og

afholdt 3 udvalgsmøder samt et efterfølgende evalueringsmøde.

Nærværende beretning dækker foreningsåret 2014 (fra generalforsamling til

Foreningen af Danske Vinimportører blev stiftet den 27. januar 2012 og går ind i sit

ningen har 40 medlemmer ved udgangen af 2014 mod 36 for 12 måneder siden.

36 T DKK og en egenkapital på 95 T DKK.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer ved udgangen af 2014:

beskæftiget sig med

Bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær generalforsamling, der afholdtes den 10. juni

Årsagen var, at der på den ordinære generalforsamling ikke blev valgt revisor og et

tilstrækkeligt antal bestyrelsesmedlemmer/suppleanter grundet fejl i afviklingen af

Christiansen og John Ulrich

som bestyrelsesmedlemmer, Knut Gotfredsen som revisor og Carsten Kramer og

Under henvisning til foreningens gode økonomi og ønsket om at hverve flere

ontingentet til kr. 500 for 2014 mod tidligere kr. 1.000.

Foreningen afholdt Garagevin 2014 den 6. september i samarbejde med Dansk

udvalg bestående af Svend, Jan og Kjeld. Der blev



Der blev udsendt 2 invitationer til 550 vinimportører i Danmark samt en

pressemeddelelse til godt 100 mediafolk og efterfølgende et evalueringsskema til

udstillerne.

Berlingske Media stod for annoncering og billetsalg bortset fra 2 annoncer i VinAvisen,

som foreningen foranledigede.

Foreningen tilbød medlemmerne en særlig fordelagtig standleje, hvilket resulterede i

11 nye medlemmer.

Der deltog 28 udstillere og kom

Garagevin gav et overskud på

40 T DKK

billetindtægter udgjorde kr.

annoncering/billetsalg beløb sig til

Bestyrelsen har besluttet at arrangere Garagevin

DVC.

4. Ny Hjemmeside og nyt logo
Birger har været ansvarlig for etablering af ny hjemmeside samt fået udarbejdet nyt

logo.

Den nye hjemmeside kan ses på

på pc, tablet og smartphone.

Den nye hjemmeside indeholder endvidere følgende overskrifter:

• Vinmesser, hvor vi løbende vil opdatere med informationer herom

• Nyhedsbreve, her har vi samlet alle nyhedsbreve der er udsendt opdelt pr. år

• Generel information, hvor vi vil samle relevant information for
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Der blev udsendt 2 invitationer til 550 vinimportører i Danmark samt en

pressemeddelelse til godt 100 mediafolk og efterfølgende et evalueringsskema til

Berlingske Media stod for annoncering og billetsalg bortset fra 2 annoncer i VinAvisen,

som foreningen foranledigede.

Foreningen tilbød medlemmerne en særlig fordelagtig standleje, hvilket resulterede i

Der deltog 28 udstillere og kom 350 besøgende.

Garagevin gav et overskud på

40 T DKK. Standleje og

billetindtægter udgjorde kr. 66 T DKK og udgifterne til

annoncering/billetsalg beløb sig til 29 T DKK

Bestyrelsen har besluttet at arrangere Garagevin 2015 den 12. september. 2015 i

4. Ny Hjemmeside og nyt logo
Birger har været ansvarlig for etablering af ny hjemmeside samt fået udarbejdet nyt

Den nye hjemmeside kan ses på www.forvin.dk og er tilpasset så den kan anvendes

på pc, tablet og smartphone.

Den nye hjemmeside indeholder endvidere følgende overskrifter:

Vinmesser, hvor vi løbende vil opdatere med informationer herom

Nyhedsbreve, her har vi samlet alle nyhedsbreve der er udsendt opdelt pr. år

Generel information, hvor vi vil samle relevant information for

Der blev udsendt 2 invitationer til 550 vinimportører i Danmark samt en

pressemeddelelse til godt 100 mediafolk og efterfølgende et evalueringsskema til

Berlingske Media stod for annoncering og billetsalg bortset fra 2 annoncer i VinAvisen,

Foreningen tilbød medlemmerne en særlig fordelagtig standleje, hvilket resulterede i

og udgifterne til

29 T DKK.

2015 den 12. september. 2015 i

Birger har været ansvarlig for etablering af ny hjemmeside samt fået udarbejdet nyt

set så den kan anvendes

Vinmesser, hvor vi løbende vil opdatere med informationer herom

Nyhedsbreve, her har vi samlet alle nyhedsbreve der er udsendt opdelt pr. år

Generel information, hvor vi vil samle relevant information for medlemmer



I samme forbindelse er etableret e

hjemmesiden.

5. Aftaler om logistik
Knut er igang med at etablere

producenter samt distribution)

rammeaftalerne, så de kan vurdere om det er fordelagtigt at tilslutte sig.

6. Vinportal
Vi har arbejdet med ideen om

hjemmesider for alle medlemmer i foreningen. Den kunne dermed blive en af

Danmarks største vin-hjemmesider målt på udbuddet af vine og dermed blive en

vigtig portal for forbrugerne, der kun behøver at søge på vin eet sted.

Der blev afholdt møde i december 2014 med Kr

handelsløsninger. Imidlertid

et sådant projekt, og det vil kræve, at hvert enkelt medlem opgiver sin nuværende

platform. Bestyrelsen vil und

7. Nyhedsbreve
Der er udsendt 5 nyhedsbrev

bestyrelsen (efter den ekstraordinære generalforsamling). Bestyrelsen h

prioriteret forannævnte opgaver højere.

Foreningen har til hensigt fremover

også har udarbejdet et nyt lay

Foreningen af Danske Vinimportører

Svend Leth-Møller
formand
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I samme forbindelse er etableret et Facebook link, som man kan tilmelde

Aftaler om logistik
etablere rammeaftaler om logistik (import fra

producenter samt distribution). Medlemmerne vil bliver orienteret om

rammeaftalerne, så de kan vurdere om det er fordelagtigt at tilslutte sig.

Vi har arbejdet med ideen om oprettelse af en vinportal, der kan omfatte

alle medlemmer i foreningen. Den kunne dermed blive en af

hjemmesider målt på udbuddet af vine og dermed blive en

vigtig portal for forbrugerne, der kun behøver at søge på vin eet sted.

december 2014 med Kraftvaerk A/S, der er specialist i e

vil der skulle investeres flere hundrede tusinde kroner i

et sådant projekt, og det vil kræve, at hvert enkelt medlem opgiver sin nuværende

dersøge alternative løsnings-muligheder

nyhedsbreve i 2014 grundet den sene sammensætning af

(efter den ekstraordinære generalforsamling). Bestyrelsen h

prioriteret forannævnte opgaver højere.

fremover at øge udsendelsen af nyhedsbreve, hvortil Birger

også har udarbejdet et nyt lay-out.

Foreningen af Danske Vinimportører

kan tilmelde sig på

(import fra

Medlemmerne vil bliver orienteret om

rammeaftalerne, så de kan vurdere om det er fordelagtigt at tilslutte sig.

oprettelse af en vinportal, der kan omfatte

alle medlemmer i foreningen. Den kunne dermed blive en af

hjemmesider målt på udbuddet af vine og dermed blive en

vigtig portal for forbrugerne, der kun behøver at søge på vin eet sted.

aftvaerk A/S, der er specialist i e-

hundrede tusinde kroner i

et sådant projekt, og det vil kræve, at hvert enkelt medlem opgiver sin nuværende

r.

i 2014 grundet den sene sammensætning af

(efter den ekstraordinære generalforsamling). Bestyrelsen har derfor

udsendelsen af nyhedsbreve, hvortil Birger



Regnskab 2014
Bestyrelsens og revisors godkendelse af

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den

årsregnskabet for året 2014, som udviser et overskud på

egenkapital på 95 T DKK.

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende og indstiller det til

generalforsamlingens godkendelse.

Høje Tåstrup, den 29. januar 2015

Svend Leth-Møller,
formand

Kjeld Christiansen,
bestyrelsesmedlem og kasserer

John Ulrich,

bestyrelsesmedlem

Jeg har som medlemsvalgt revisor gennemgået

underliggende bogføring. Årsregnskabet består af resultatopgørelse, balance

og noter. Jeg har herunder

kontoudtog fra pengeinstitutterne.

til bemærkninger.

Holte, den 29. januar 2015

Knut Gotfredsen,
revisor
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Bestyrelsens og revisors godkendelse af regnskabet

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 29. januar 2015 godkendt

årsregnskabet for året 2014, som udviser et overskud på 36 T

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende og indstiller det til

generalforsamlingens godkendelse.

den 29. januar 2015

Jan Christensen,
næstformand og sekretær

og kasserer
Birger Born-Rasmussen
bestyrelsesmedlem

Jeg har som medlemsvalgt revisor gennemgået årsregnskabet 2014 og den

Årsregnskabet består af resultatopgørelse, balance

herunder påset, at bankbeholdningerne stemmer med

kontoudtog fra pengeinstitutterne. Min gennemgang har ikke givet anledning

den 29. januar 2015

2015 godkendt

36 T DKK og en

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende og indstiller det til

og sekretær

Rasmussen,
bestyrelsesmedlem

årsregnskabet 2014 og den

Årsregnskabet består af resultatopgørelse, balance

påset, at bankbeholdningerne stemmer med

Min gennemgang har ikke givet anledning



Resultatopgørelse 1.1 - 31.12 2014

Indtægter
Medlemskontingenter
Renter
Indtægter I alt

Udgifter
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling
Nytårskur
Hjemmeside - annoncering
Edb-udgifter - software
Porto og gebyrer
Udgifter i alt

Resultat ordinær drift i alt

Garagevin - udstilling
Salg af stande og billeter
Markedsføring m.v.
Regulering af billetindtægt fra 2013
Garagevin udstilling i alt

Årets resultat

som foreslås anvendt således
Overføres til egenkapital
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31.12 2014

Note 2014

1 20.000

20.000

-255
-3.300
-4.208

annoncering -14.125
-1.920

-173
-23.980

Resultat ordinær drift i alt -3.980

66.160
-29.325

Regulering af billetindtægt fra 2013 2 3.456
Garagevin udstilling i alt 40.291

36.311

som foreslås anvendt således
36.311

2013

20.000 36.000
0 0

20.000 36.000

255 -271
3.300 -1.130
4.208

14.125 0
1.920 -4.420

173 -63
23.980 -5.884

3.980 30.116

66.160 61.049
29.325 -45.670
3.456

40.291 15.379

36.311 45.495

36.311 45.495



Balance pr. 31.12.2014

AKTIVER
Jyske Bank 5050-0001558303
Sydbank 6823-0001041069
Sydbank 6823-0001035822
Aktiver I alt

PASSIVER
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo
Kortfristet gæld
Passiver i alt

Noter

Note
1 Foreningen havde ved udgangen af

2014 40 medlemmer

2 Omtalt i nyhedsbrev og på
ekstraordinær generalforsamling
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Note 31.12.2014

0001558303 73.341
0001041069 3.266
0001035822 18.820

95.427

58.488
36.311

94.799
627

95.427

Foreningen havde ved udgangen af
2014 40 medlemmer

Omtalt i nyhedsbrev og på
ekstraordinær generalforsamling

31.12.2013

0
44.849
15.379

60.228

12.994
45.495

58.488
1.740

60.228


