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 Kære medlemmer, så er det igen tiden, hvor bestyrelsen vil fortælle lidt om 

sine tanker og ideer. 

 

I år blev Garagevin udvidet til også at omfatte en Jysk udgave, hvilket 

bestyrelsen vil søge at gennemføre også i 2016. 

Både på Sjælland og i Jylland haltede antallet af besøgende, hvilket efter 

bestyrelsens mening primært skyldtes markedsføringen af arrangementerne, 

som henholdsvis Berlingske og Jyllands Posten stod for. Således lykkedes 

det Jyllands Posten at sælge ca.25 billetter…. Og på Sjælland var der i 

underkanten af 250 besøgende, hvilket ikke er godt nok! 

Bestyrelsen diskuterer derfor i øjeblikket, hvilke alternative metoder der 

kunne være, for at markedsføre arrangementerne bedre. 

I øjeblikket arbejder bestyrelsen på, at der også i 2016 bliver afholdt 

Garagevin i Jylland, måske med en anden beliggenhed, trafikalt set. Er der 

nogen af medlemmerne, der har forslag hertil? 

Fremadrettet vil bestyrelsen bl.a. arbejde for, at alle de forskellige love og 

forordninger, som vælter ned over os, bliver sorteret og ordnet f.eks. på 

vores hjemmeside, således at foreningens medlemmer lettere kan holde sig 

orienterede. Et eksempel på besværlige regler er, at der under Garagevin 

var en konkurrence, hvor publikum kunne vinde et par flasker vin, når de 

samtidig skrev deres email adresse, og gav tilladelse til, at foreningens 

medlemmer efterfølgende kunne sende et tilbud til denne email. 

Efterfølgende har vi fået at vide, at dette ikke er en lovlig fremgangsmåde, 

samt at alle de adresser som står i vores kartoteker rundt omkring, dem skal 

vi have en skriftlig tilladelse til at benytte os af…..! Det lyder jo meget 

besværligt, og illustrerer så glimrende, hvorledes vi uforvarende kan 

komme til at overtræde love og forordninger. 

I foråret 2016 afholder foreningen den årlige generalforsamling, og allerede 

på nuværende tidspunkt skal der lyde en opfordring til at overveje, om ikke 

det ville være en ide at stille op til en bestyrelsespost? Arbejdet i 

bestyrelsen er både sjovt og udfordrende! 

I håbet om at I alle vil få solgt en masse vin, hilsen fra bestyrelsen! 
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