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FORVIN NYHEDSBREV 2020-02

REMINDER Generalforsamling 26. februar

2020 på Restaurant Skovkanten, Odensevej

92, 5260 Odense.

Vi minder om generalforsamlingen og håber at flere vil tilmelde sig.

Tilmelding sker her: https://www.find-din-vin.dk/begivenhed/generalforsamling-

2020/

Her kan du også se en liste over tilmeldte. Så er det nemmere at finde nogen at

køre med.

Det samlede arrangement består af følgende dele:
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* 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 forventer at udsende den formelle indkaldelse med dagsorden og bilag den

30. januar.

Kandidater til bestyrelsen
Vi hører gerne fra flere medlemmer, som vil 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 afholdes 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.

Vi har ikke nogle formelle regler om ligestilling/kønskvotering, men vi ser gerne

flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

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

arbejdet i bestyrelsen. Mobil 40208333.

Fordelsaftale med DSV
Aftalen med DSV er nu færdigforhandlet og er lagt på foreningens hjemmeside. Den

ligger på den lukkede del af hjemmesiden, så man skal logge sig på for at se materialet.

Husk venligst at materialet er fortroligt og ikke må deles med andre udenfor

medlemskredsen

Der er lavet en kort introduktion til materialet, som du kan se her
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Spørgeskema om din vinforretning
Vi har lavet et spørgeskema for at få en bedre forståelse af medlemmernes

forretninger.

Spørgeskemaet ligger on-line her: https://forms.gle/HZusmzkBgZGxQamBA

Vi behandler de afgivne oplysninger fortroligt, men vil give en overordnet

sammenfatning på generalforsamlingen.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde skemaet on-line.

Vi håber I vil hjælpe os til at få en bedre forståelse af medlemskredsen.

Der er også mulighed for at fortælle, hvad I ønsker af initiativer fra bestyrelsens

side.

Fremtiden for IVS'er er usikker
Folketinget har besluttet at fjerne muligheden for at oprette IVS'er

(iværksætterselskaber), da det er konstateret, at en del af dem er brugt til

svindel med bl.a. moms.

Har du en forretning i IVS-form skal du enten opløse det eller omdanne det til

ApS senest 15. april 2021.

Hvordan er det lige man gør det ?

Hvilke mulighederr er der ?

Frederik Kondrup, som tidligere har siddet i foreningens bestyrelse har lavet en

oversigt over mulighederne. Du kan se den her. Frederik er til rådighed (mod

betaling) hvis du ønsker at omdanne dit IVS.

Pro-wein 2020
Står du og mangler vine til dit sortiment, så kan det være interessant at besøge

ProWein i Düsseldorf. Det er angiveligt verdens største vin-messe. Den løber

igen af stablen 15-17 marts 2020.

Der var sidste år næste 7.000 producenter fra 64 landen og over 60.000

vinindkøbere fra 142 lande.

ProWeins danske repræsentanter kan du finde her:
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info@intermess.dk og www.intermess.dk Der skal købes billetter, hvilket man

kan gøre online på www.prowein.com/ticket2

https://mcusercontent.com/235ac0918d35cbf48acc5393f/images/da81ce9c-

d226-454b-a712-09783246009b.jpg
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