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Dagsorden 
 
 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Niklaus Sonne. 
2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Jan Christensen. 
3. Formandens beretning  
4. Fremlæggelse af årsrapport med revisors påtegning til godkendelse 
5. Information og opdatering af platformen www.findvinen.dk      

Bestyrelsen vil meget gerne efterspørge medlemmer til at deltage i 
Platformens driftsudvalg. 

6. Fastsættelse af kontingent iflg. § 6 – bestyrelsen foreslår at kontingentet 
forbliver uændret (500 kr. ex moms) 

7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. På valg er: 

a. Frederik Kondrup – genopstiller 
b. Niklaus Sonne – genopstiller 
c. Torben Ryttersgaard – genopstiller ikke 
d. Jan Christensen – genopstiller ikke 
e. Bue Ross Asger – udtræder af bestyrelsen 
f. Suppleant Ann Dahl Gissel er stadig sygemeldt 
g. Foreningens revisor vælges hvert år. Kjeld Christiansen er villig til 
genvalg. 
Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer, som kunne tænke sig at 
deltage aktivt i bestyrelsen. 

8. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før   
generalforsamlingen, dvs. d. 16. februar 2023. 

9. Forslag til ændringer i vedtægterne 
PS: Såfremt ændringerne ikke vedtages på GF, så skal de endeligt     
godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. 

10. Eventuelt – her kan alt drøftes, men intet besluttes 

Efter selve generalforsamlingen vil der blive serveret en anretning med 
tilhørende vine. 
 

- - - 0 0 0 - - -  
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Formandens beretning 
 
Foreningen blev stiftet d. 27. januar 2012 og på trods af at nogle 
har meldt sig ud, så har tilgangen næsten opvejet afgangen, såle-
des at vi nu er på 151 medlemmer. 2 mere er indmeldt i år – og så 
er der 2 medlemmer i pipelinen – de har endnu ikke betalt kontin-
gent. 
Forklaringen, som jeg har fået fra de medlemmer, som har udmeldt 
sig, dækker både over manglende salg, såvel som helt lukning af 
butikken. 
 
Corona har heldigvis ikke haft den store betydning i 2022 – men så 
rykkede Mr. Putin ud på en ”speciel aktion” i Ukraine!. Det kom 
bestemt til at påvirke danskernes købemønster. 
 
Året 2022 har i øvrigt været et hektisk år for bestyrelsen. 
Ann måttes se sig nødsaget til at trække sig som aktivt bestyrelses-
medlem pga. følgevirkninger af Corona. Frederik overtog arbejdet 
som kasserer, og Jonas, vores 1. suppleant, trådte aktivt ind i 
bestyrelsen. 
 
Igangsættelsen af platformen findvinen.dk har været omfattende. 
Ikke alt gik så nemt, som vi kunne have håbet – og det til trods for 
et kæmpe forarbejde mht. at definere opgaven overfor den virk-
somhed, som efter udbud endte med at få opgaven, Bewise IT i 
Hjørring. 
 
Det punkt vil jeg ikke uddybe her, fordi det vil arbejdsgruppen  
Der henvises i øvrigt til gennemgangen af punktet herunder : 
”Information og opdatering af Platformen www.find vinen.dk” samt 
en uddybning og præsentation under selve generalforsamlingen. 
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Messer 
 
Foreningen har afholdt 2 messer i år. 
 
Garagevin-messen i Avedøre i august. 
Der var mange medlemmer som ønskede en stand, men vi er 
desværre nået loftet på vingården Nordland i Avedøre. Vi kan 
normalt være 25 standholdere, men vi fik presset 27 ind. Men 2 
medlemmer fik ikke plads. Vi kan ikke presse flere ind, så 
spørgsmålet er, om vi skal finde et nyt sted. Vi prøvede uden held 
sidste år, men der var både fordele og ulemper ved at flytte 
messen, som vi har afholdt der i mere end 10 år. 
 
På dagen var vi begunstiget af godt vejr, men vi ville nok gerne 
have set flere købedygtige kunder. 
Vi har diskuteret hvad grunden kunne være, og flere er tilbøjelige 
til at give usikkerhed omkring økonomien forårsaget af invasionen 
af Ukraine skylden. 
 
Julemessen i Brøndsalen på Frederiksberg d. 3. december 
Lidt af det samme billede som ved garagevin-messen. Mange 
medlemmer var tilmeldt. Men køberne kneb det gevaldigt med. 
Oven i krigen i Ukraine var inflationen nu steget voldsomt. Det gik 
rigtig meget ud over købelysten.  
 
Fordelsaftaler 
 
Det har været anstrengt med at få især transportselskaberne til at 
diskutere specialpriser.  
 
Deres begrundelse var, at priserne steg hurtigere end de kunne 
følge med, og både krigen og især usikkerheden om prisen på fuel 
var den største begrundelse.  
 
Men Bue fra bestyrelsen er i fuld gang med at opdatere og 
genforhandle aftalerne. I vil høre nærmere, når vi har nyt. 
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Regnskab 2022, resultatopgørelse 
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Regnskab 2022, Balance 
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Information og opdatering af Platformen 
www.find vinen.dk 

 
 
Platformen findvinen.dk har taget længere tid og desværre været 
mere omfattende end forventet. 
Og det er jo ikke første gang det sker med et IT projekt.   
Findvinen.dk er blevet udviklet af Bewise som er det udviklings-
selskab bestyrelsen har valgt efter en udbudsrunde. 
Der er nu 3  test medlemmer på platformen : Vinho, Casa-Vino og 
VinGuruen. Og der har været arbejdet ekstra intensivt de sidste 
måneder.  
Findvinen.dk er udviklet og fremstår som en fin moderne platform – 
men integrationsplatformen (der skal sikre upload af medlem-
mernes vine) har fortsat nogle mangler, 
som udvalget arbejder med Bevise om at løse. Derefter lanceres 
platformen så vi kan få de tidligere 25 forud tilmeldte og andre 
interesserede medlemmer på platformen i løbet af foråret 2023. 
Projektøkonomien er overholdt og driftsøkonomi for platformen 
indgår i 2023 budgettet. 
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Der skal i den forbindelse etableres en driftsmodel og -udvalg til at 
varetage den løbende support af platformen.  
 
 

Valg til bestyrelsen 
 
BESTYRELSE DER VÆLGES 4  
Gert Carl Ikke på valg  
Torben Ryttersgaard På valg – genopstiller ikke  
Jan Christensen På valg – genopstiller ikke  
Frederik Kondrup På valg - Villig til genvalg  
Niklaus B Sonne På valg - Villig til genvalg  
Niels Vorum-Petersen Ikke på valg  
Jonas Vikkelsø Ikke på valg  

Bue Ross Agner 
Ikke på valg –  
Udtræder af bestyrelsen 

 

   
SUPPLEANTER DER VÆLGES 1-2  
Suppleant ?  
Ann Dahl Gissel Pt. sygemeldt  
MEDLEMSREVISOR DER VÆLGES 1  
Kjeld Christiansen 
Revisor 

På valg – Villig til genvalg 
 

Medlemmer til udvalg til 
overvågelse af drift af 
Platformen findvinen.dk 

En vis forstand på IT vil være en 
fordel. 
Intet krav til best. arbejde 

 

 
 

Den nuværende konstituering af bestyrelsen 
 
Funktion Fornavn Efternavn Tlf. Mail By 

Formand Gert Carl 40706541 gert@carl.dk 
Vallensbæk 
Strand 

Næstformand Torben Ryttersgaard 25188751 torben.ryttersgaard@vinho.dk Kbh. City 

Sekretær Jan Christensen 51902297 info@fiasco-vine.dk Brøndby 

Kasserer Frederik Kondrup 28252959 info@vinguruen.dk Taastrup 

Bestyrelsesmedlem Niels 
Vorum-
Petersen 22676869 nvp@casa-vino.dk Frederikssund 

Bestyrelsesmedlem Bue Ross Agner 42220554 info@copenhagenwinecellar.dk Kbh. Ø. 

Webansvarlig Niklaus Sonne 20226411 nik@vinbunker.dk Humlebæk 

Bestyrelsesmedlem Jonas Vikkelsø 22431972 info@vikkelsoeholm.dk Albertslund 

Sygemeldt p.t. Ann Dahl Gissel 31426335 info@solavine.dk Allerød 
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Bestyrelsens og revisors godkendelse af 
årsrapporten 
Bestyrelsen har den 6. februar 2023 godkendt årsrapporten for året 2022. 
Årets resultat er på minus 1.431 kroner og foreningen har en egenkapital på 
214.589 kroner.  
 
Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende og indstiller årsrapporten til 
generalforsamlingens godkendelse. 
 
Onlinemøde, den 6. februar 2023 
 
 

  

Gert Carl, 
Formand 

 Torben Ryttersgaard, 
Næstformand 

   
Frederik Kondrup, 
Bestyrelsesmedlem og kasserer 

 Niels Vorum-Petersen 
Bestyrelsesmedlem 

   
Niklaus B Sonne 
Bestyrelsesmedlem 
 
Bue Ross Asger 
Bestyrelsesmedlem 
 

 Jonas Vikkelsø 
Bestyrelsesmedlem 
 
Jan Christensen 
Bestyrelsesmedlem 

   

Revisorerklæring 

Jeg har som medlemsvalgt revisor gennemgået årsrapporten for 2022 og den 
underliggende bogføring. Årsrapporten består af årsberetning, resultatop-
gørelse, balance og noter. Jeg har herunder påset, at bankbeholdningerne 
stemmer med kontoudtog fra pengeinstitut og jeg har gennemgået dokumen-
tationen for væsentlige indtægter og udgifter. Jeg har også konstateret, at 
moms er afregnet rettidigt. Min gennemgang har ikke givet anledning til 
bemærkninger. 
 
Humlebæk, den 6. februar 2023 
 
Kjeld Christiansen 
Revisor 

- - - 0 0 0 - - -  


