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FORVIN NYHEDSBREV 2019-02

Indkaldelse til generalforsamling - nu med

vinsmagning.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 27.

februar kl. 18. Det foregår i mødelokalet OASEN i kontorbygningen SOHO som

ligger i Kødbyen, Flæsketorvet 68, København V. Det er 5 minutters gåafstand fra

Københavns Hovedbanegård.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab for godkendelse
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4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Som i tidligere år er formandens beretning og årsregnskab samlet i en årsrapport.

Denne godkendes endeligt af bestyrelsen og revisor på bestyrelsesmødet den 13.

februar og sendes umiddelbart herefter ud til alle medlemmer.

Husk venligst, at forslag der ønskes behandlet under punkt 6 skal være bestyrelsen ihænde senest
13. februar.
Vi hører gerne fra medlemmer, som kunne tænke sig at deltage i bestyrelsearbejdet. Kontakt gerne
formanden, hvis du er interesseret, på kontakt@forvin.dk eller mobil 40208333

Se nedenfor om vinsmagningen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være en tapas buffet.
Tilmeld dig gerne til generalforsamlingen på kontakt@forvin.dk

Vinsmagning lige efter generalforsamlingen.

De mange nye medlemmer har medført et udvidelse af foreningens samlede

udbud af vine. Bestyrelsen synes derfor det kunne være spændende at lave en

vinsmagning, hvor man kan prøve nogle vine, som man ikke lige ser hver dag.

Det kan måske også give inspiration til handel mellem medlemmerne.

Vinsmagningen koordineres og struktureres af Kjeld og Svend. Skriv til

kontakt@forvin.dk og fortæl hvilke af dine vine du kunne tænke dig at have med på

smagningen. Regn med 2 flasker af hver vin.

Mangler du at give oplysninger til ny fragtaftale.

Som nævnt i nyhedsbrev 2019-01 bad vi medlemmerne om at oplyse forventet

import a paller i 2019.

Bestyrelsen vil lave en ny aftale om fragt til import af vin til Danmark. Det drejer

sig primært om biltransport fra EU-lande

Vi takker for den flotte feedback. Det vil være dejligt, hvis lidt flere I vil tage 5 minutter og
besvare undersøgelsen på dette link - helst inden 8. februar:
https://marketing-questionnaire.typeform.com/to/tk81RM
Vi beder jer blot skønne hvor mange paller I vil importere på årsbasis fra hhv. Frankrig, Italien
og Spanien, som er de største import-mæssigt.
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Emballageafgift - bagatelgrænse hæves
Der er sket en ændring af bagatelgrænsen for emballageafgift. Tidligere var det

5.000 DKK pr. år svarende til 6.250 flasker @75cl, nu er det 10.000 DKK pr. år,

svarende til 12.500 flasker.

Du bør derfor undersøge om du skal slippe for at betale afgift i 2019. Hvis det er tilfældet, skal
du afmelde dig. Det er beskrivet i vedlagte skrivelse fra Skattestyrelsen. Bemærk dog, at man
skal føre regnskab over indført emballage..

https://gallery.mailchimp.com/235ac0918d35cbf48acc5393f/files/2232c84b-2478-4f17-b440-
4d80e1dc431c/Lov_1431_20181205_Bagatelgrænse.pdf
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