
 

 

 

Årsberetning for 2015 

Foreningen af Danske Vinimportører 

 

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

femte arbejdsår.  

Foreningen har 66 medlemmer ved udgangen af 2014 mod 40 for 12 måneder siden.  

Økonomien er i god gænge og regnskabet udviser et overskud på 17 T DKK og en 

balance på 112 T DKK. 

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer ved udgangen af 2015:  

Formand  Svend Leth-Møller, Elitevin ApS  

Næstformand Jan Christensen, fiasco-vine  

Kasserer  Kjeld Christiansen, Bacchus Vinimport  

Bestyrelsesmedlem Birger Born-Rasmussen, Born Wine-Import    

Bestyrelsesmedlem Carsten Kramer, C.K. Vente Tout 

Sekretær  Jan Christensen, fiasco-vine  

 

Bestyrelsen har afholdt i alt 8 bestyrelsesmøder i 2015 og har beskæftiget sig med 

følgende opgaver: 

 

1. Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen indkaldte til ekstraordinær generalforsamling, der afholdtes den 24. marts 

2016 i Industriforeningen i Helsingør, Stengade 51. 

 

Bestyrelsen fremlagede forslag til en opdatering af vore vedtægter, der blev enstemmig 

vedtaget.  

 

2. Medlemskontingent 

Årskontingentet blev fastsat uændret til kr. 500,00 for et medlemskab i kalenderåret. 
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3. Garagevin 2015 

Foreningen afholdt Garagevin i Jylland søndag den 23. august 2015 for første gang. 

Vinmessen fandt sted hos Lone Landmand og Søren Sørøver på Brandbygegaard, en 

dansk vinproducent, der er beliggende nord for Horsens fjord. 

Antallet af udstillere var 13 vinimportører og 50 besøgende (inklusiv fribilletter) . 

Foreningen fik i den forbindelse 6 nye medlemmer. 

Billetsalget blev udbudt gennem Jyllands-Posten. Resultatet var meget ringe (25 solgte 

billetter) og absolut ikke tilfredsstillende. En af årsagerne var formentlig også 

beliggenheden. 

Antallet af udstillere var mere tilfredsstillende – eftersom det var første gang Garagevin 

blev afholdt i Jylland - om end der er plads til forbedringer. 

Foreningen afholdt traditionen tro Garagevin på Sjælland lørdag den 12. september 2015 

i samarbejde med Dansk Vincenter og Berlingske Media.  

Antallet af udstillere var 26 vinimportører og 250 besøgende. Foreningen fik i den 

anledning 13 nye medlemmer. 

Billetsalget via Berlingske Media gik trægt og var ikke tilfredsstillende (121) set i forhold til 

tidligere år (300). Berlingske Media gav udtryk for, at konverteringsgraden ikke var 

tilfredsstillende set fra deres synspunkt. 

Vi benyttede ret sent også Billetto, hvorfra der blev solgt 5 billetter. Til sammenligning solgt 

udstillerne 100 billetter til deres kunder. 

Bestyrelsen havde nedsat et Garagevin-udvalg bestående af Svend, Jan og Kjeld, der 

koordinerede aktiviteterne i Jylland og på Sjælland.  

Der blev udsendt 2 invitationer til hhv. 1065 og 1050 vinimportører i Danmark samt en 

pressemeddelelse til 126 mediafolk og efterfølgende et evalueringsskema til udstillerne.  

Der blev sendt invitationer ud til 63 vinklubber. 

Berlingske Media stod for hovedparten af annoncering og billetsalg bortset fra 2 annoncer i 

VinAvisen, som foreningen foranledigede.  

Der blev også igangsat en konkurrence blandt de besøgende med vingaver – både i 

Jylland og på Sjælland, hvilket genererede over 100 mail adresser, som bestyrelsen 

efterfølgende blev i tvivl om lovligheden af. 

Garagevin Sjælland gav et overskud på kr. 7.451. Garagevin Jylland gav et underskud på 

kr. 13.123. 
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 4. Hjemmeside og Facebook 

Vores hjemmeside samt Facebook er løbende blevet opdateret og kampagne igangsat for 

at positionere foreningen over for potentieller medlemmer. 

 

 5. Transportaftaler 

Foreningen har indgået transportaftaler med Hillebrand (vinimport fra hele verden) og 

Vingaloppen (forsendelse i Danmark). 

 

Transport aftalerne fremgår af vores hjemmeside i generelle vendinger. De specifikke 

transportaftaler kan rekvireres af medlemmerne ved henvendelse til formanden. 

 

6. Vinportal 

Et overslagstilbud fra Kraftvaerk A/S på op mod kr. 450.000 i forbindelse med oprettelsen 

af en landsdækkende vinportal blev af bestyrelsen vurderet for omfattende til, at vi på 

nuværende tidspunkt vil indgå i en nærmere dialog herom. 

 

7. Nyhedsbreve 

Der er udsendt 5 nyhedsbreve i 2015 som følger: 

 

Til medlemmer 

1) Indkaldelse til generalforsamling 

2) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
3) Referat af ekstraordinær generalforsamling 
4) Orientering af forløbet af do. 

 

Til vinimportører generelt 

1) Invitation til Garagevin Jylland og Garagevin Sjælland 
 

 

8. Bestyrelsen 

John Ulrik ønskede sidst på året at udtræde af bestyrelsen, hvorefter suppleanten Carsten 

Kramer, C.K. Vente Tout indtrådte i bestyrelsen den 23. november 2015. 

 

Foreningen af Danske Vinimportører 

Svend Leth-Møller  

formand 
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