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Info Vinentusiasten

Fra: Svend Leth-Møller, formand <info=forvin.dk@mail73.atl71.mcdlv.net> på vegne af

Svend Leth-Møller, formand <info@forvin.dk>

Sendt: 20. december 2017 06:28

Til: info@vinentusiasten.dk

Emne: Opstilling til bestyrelsen samt nyhedsbrev 4

Er du interesseret i at blive formand

for bestyrelsen?

- eller at stille op som bestyrelses-

medlem?
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DIN FORENING HAR BRUG FOR

DIG!

Kære medlemmer,

Næste års generalforsamling vil finde sted mandag den 26.

februar på Café Satchmo i Roskilde. Indkaldelse med

dagsorden følger senere men sæt allerede nu et kryds i

kalenderen.

Den nuværende formand Svend Leth-Møller har valgt at

træde tilbage fra posten som formand for bestyrelsen for at

give plads til nye kræfter.

Hvis du kunne tænke dig denne post - eller at blive opstillet

som almindeligt bestyrelsesmedlem - så skriv til bestyrelsen

og begrund din ansøgning. Der kræves ingen særlige

forudsætninger andet end medlemskab af

foreningen/importør af vin og interesse for

bestyrelsesarbejde, hvor du vil få afgørende indflydelse på

foreningens arbejde i de kommende år.

Vi efterlyser nye ansigter, så tøv ikke med at meddele dit

kandidatur. Vi har brug for din indsats! Bestyrelsen

konstituerer sig på første bestyrelsesmøde, der finder sted

umiddelbart efter generalforsamlingen. Normalt afholder vi

6-8 bestyrelsesmøder pr. år og beskæftiger os bl.a. med at
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arrangere Garagevin i Avedøre og Den Jyske Vinmesse i

Vejle, udsende nyhedsbreve om lovstof og markedsføring og

lave aftaler for medlemmerne som f.eks. på fragt og

gavekartonner. Sidste men ikke mindst barsler foreningen

om få dage med den officielle hjemmeside af FIND-DIN-

VIN.DK

Bestyrelsen ser således ud:

Svend Leth-Møller, formand indtil næste generalforsamling

(ønsker ikke genvalg)

Jan Christensen, næstformand

Kjeld Christiansen, kasserer

Birger Born-Rasmussen, bestyrelsesmedlem (på valg)

Kim Backe, bestyrelsesmedlem (på valg)

Knut Gotfredsen, ”transportminister” og revisor (på valg)

Niklaus Sonne, suppleant (på valg)

NYHEDSBREV NR. 4

om emballageafgift og faldgruber

Se foreningens nyhedsbrev nr. 4 her>>

FIND-DIN-VIN.DK går i luften om kort tid. Hvis du ikke allerede har

registreret dit firma, så gør det nu - se mere i nyhedsbrev nr. 3

2017
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Se nyhedsbrevet nr. 3 her>>>
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