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Årets ordinære generalforsamling afholdes 26.

februar 2020 på Restaurant Skovkanten, Odensevej

92, 5260 Odense (ca. 5 km fra motorvejen).

Det samlede arrangement består af følgende dele:

* Ordinær generalforsamling efter vedtægterne

* Gennemgang af ny aftale med DSV om transport af vin fra Europa til Danmark

* En tapas-anretning med et glas vin til

* Champagne-smagning

Vi håber at se mange af vores medlemmer. Vi flytter lokalitet fra år til år for at flere

kan deltage.

Det kan være praktisk at arrangere samkørsel. Derfor vil der på hjemmesiden om et

par dage være en tilmeldingsformular på hjemmesiden

(www.forvin.dk\foreningen\arrangementer\) samt en liste over tilmeldte. Så er det
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nemmere at finde nogen at køre med.

Der udsendes formel indkaldelse til generalforsamlingen senest de,5. februar med

fuld dagsorden og tilhørende bilag. Herunder også den reviderede årsrapport.

Kandidater til bestyrelsen
Vi vil bede medlemmerne overveje at stille op til bestyrelsen, evt. som

suppleant. Man vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer fratræder på

denne generalforsamling, heraf er 2 villige til genvalg.

Der afholdes 5-7 bestyrelsesmøder årligt. Møderne aholdes typisk i

Hovedstadsområdet. Der vil efter behov være mulighed for at deltage på distance,

f.ex. via Skype.

For bestyrelsesmedlemmer bosat vest for Storebælt ydes der en vist økonomisk

godtgørelse for rejseudgifter.

Du er velkommen til at kontakte formand Knut Gotfredsen, hvis du vil høre om

arbejdet i bestyrelsen. Mobil 40208333.

Fordelsaftaler

Biltransport til Danmark
Bestyrelsen er ved at finpudse en aftale med DSV om biltransport af vin fra

Europæiske lande til Danmark. Vi vurderer, at de tilbudte rater er meget

fordelagtige. Det er dog vigtigt, at medlemmerne sætter sig ind i aftalens elementer,

så det er klart hvordan prisen beregnes. Man kan lave online booking og følge

transporterne på ruten mod Danmark.

Aftalen vil snarest blive udsendt, og den vil blive gennemgået på

generalforsamlingen.
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Andre ydelser til medlemmer

Logistik herunder lagerhotel
Vi har haft kontakt med firmaet Skanlog, som tilbyder alle relevante ydelser

indenfor logistik, herunder lagerhotel, ordrehåndtering og distribution. Se

denne præsentation af

Skanlog.https://gallery.mailchimp.com/235ac0918d35cbf48acc5393f/files/7884afb5-

f394-4dca-bda9-

acaa75da991a/SKANLOG_Præsentation_lager_og_distribution_2020.01.pdf

Priserne ser meget fornuftige ud. Da vi ikke kender behovet hos vores

medlemer har vi ikke gået ind i at forhandle en fordelsaftale, men hører gerne

fra medlemmer, som begynder at bruge Skanlog. Kontakt Skanlogs salgschef

Bjarne Henriksen, 26116065 eller mail bjarne.henriksen@skanlog.dk
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