
Referat af generalforsamling i Foreningen af
Danske Vinimportører 26/2 2018 i Cafe
Satchmo i Roskilde

Tilstede: Svend Leth-Møller/Elitevin, Birger Born Rasmussen/Born-wine, Kim
Backe/Backe Vin, Kjeld Christiansen/Bacchus vin, Knut
Gotfredsen/Vinentusiasten, Jan Christensen/fiasco-vine, Hans
Skjerning/Skjerning vin, Frederik Kondrup/Brdr. Kondrup vinhandel, Gert
Carl/Carl Wine, Kirsten og Karsten Emil Jørgensen/Sydafrika Vinimport samt
Kim Hansen/Vinovida

1.Valg af dirigent
Frederik Kondrup blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed, og gav ordet til
formanden, som aflagde sin beretning.

2.Formandens beretning
Årsrapporten omfattende årsberetning og årsregnskab blev omdelt.
Formanden – Svend - gennemgik årsberetningen.
Årsberetningen blev godkendt.

3.Fremlæggelse af regnskab
Kassereren – Kjeld – gennemgik årsregnskabet.
Årsregnskabet blev godkendt.

4.Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – 500 DKK + moms, hvilket blev
vedtaget.

5.Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer: Birger Born Rasmussen, Svend
Leth Møller samt Per Goosmann, hvoraf den sidste ikke ønskede genvalg.
Birger og Svend genvalgtes.
Følgende medlemmer stillede videre op til valg til bestyrelsen: Frederik
Kondrup, Hans Skjerning samt Knut Gotfredsen, som alle valgtes.
Som suppleant stillede Carsten Kramer op, han genvalgtes.

Som revisor valgtes Gert Carl.

6.Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
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7.Eventuelt
Der blev spurgt ind til, om foreningen har kigget på transport af f.eks. en
enkelt kasse vin, direkte fra producent til enten importør eller kunde? Knut
fortæller, at han er i dialog med DHL om dette.

Jan fortæller, at bestyrelsen vil søge at udvikle groupage-ideen, altså at flere
medlemmer kan stykke en forsendelse sammen fra et givet område, og derved
minimere transportudgiften.

Hans Skjerning finder det vigtigt at få transportudgiften i Danmark ned.

Fra Vinovida anføres, at man bør kigge på andre fragtfirmaer end JF
Hillebrand, når det gælder import. Eksempler på fragtaftaler må meget gerne
sendes til: kontakt@forvin.dk

Karsten fra Sydafrika Vinimport spørger om foreningen gør noget ved den
stigende direkte import, fra producent til slutbruger? Han opfordrer til, at
medlemmerne boycotter disse producenter.

Birger spørger til medlemmernes erfaring med find-din-vin? Der er dog gået
for lidt tid endnu, pt. er kun 27 medlemmer tilmeldt, men initiativet fik mange
flotte roser fra flere medlemmer.

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

Referat: Jan Christensen


