
 

 
Generalforsamling i Foreningen af Danske Vinimportører, 
16. februar 2016 
 

REFERAT 
 

Ordinær generalforsamling 2016  
 

Tid: Tirsdag den 16. februar 2016 - Kl. 18:00 
 

Sted:  Industriforeningen i Helsingør, Stengade 51, sidehuset 2. sal  
(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 for godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 

6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 
Deltagere: 

Svend, Elitevin, Jan, fiasco-vine, Kjeld, Bacchus Vinimport, Birger, Born-Wine-
Import, Kim, Backe vin, Claus, C-K Ventout, Knut, Vinentusiasten, og Mustafa, 

Anatolien Vinimport var alle mødt frem. 
 

1: 
Knut valgtes som dirigent, og han indledte med at konstatere 

generalforsamlingens gyldighed, samt at der ingen forslag var fremkommet til 

dagsordenen. 
 

2: 
Svend, foreningens formand, aflagde årsberetning for 2015: Årsberetningen 

godkendtes. 
 

3: 
Kjeld, foreningens kasserer, gennemgik regnskabet for 2015: Regnskabet 

godkendtes. 
 

4: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 500,- for 2016: Godkendtes. 

 



 
 

 
5: 

Der var ingen forslag, hvorefter Svend, Birger genvalgtes og Kim valgtes som 
nyt medlem af bestyrelsen. 

Niklaus Sonne, Vinbunker.dk valgtes som suppleant. 
Knut stillede op som foreningens revisor, og genvalgtes. 

 

6: 
Henrik Verup havde skriftligt foreslået etablering af en lukket Facebook-side, 

kun for foreningens medlemmer. 
Generalforsamlingen talte om forslaget, om hvad der ligger bag det, hvad det 

evt. kan bruges til osv. Det aftaltes at gå tilbage til Henrik og høre ham, om 
han eventuelt kan etablere en sådan side, og i givet fald om han vil 

administrere den. Generalforsamlingen tog således positivt imod forslaget, og 
bestyrelsen retter henvendelsen til ham. 

Claus spørger hvad foreningens nuværende Facebook-side bruges til? Birger 
fortalte at den primært er etableret som støtte til markedsføring af de 2 

Garagevin-arrangementer. 
Det foreslås, at bestyrelsen går i tænkeboks omkring brugen af digitale 

medier. 
 

7: 

Generalforsamlingen havde en debat om, hvorvidt vores hjemmeside og 
Facebook profil henvender sig til foreningens medlemmer eller til forbrugere af 

vin? Herunder tales der en del om vores nuværende hjemmeside, bl.a. om det 
Danmarkskort som er på siden. 

 
Der blev endvidere foreslået, at foreningen ændrer navnet på vores domæne, 

”Forvin”. 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen. 
 

Ref. Jan, fiasco-vine.dk 
 
Foreningen af Danske Vinimportører 
Info@forvin.dk 

 


