Referat generalforsamlingen
fredag den 16. marts 2018 kl. 20.00 i Fensmarks Brugs lokale
Som altid startede vi med lidt spisning.

Kl. 20.00 Bød formanden velkommen til mødet, takkede for det store fremmøde og gik over til
punkt 1 på dagsordenen.
1.

Valg af dirigent: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jan Bolhøj. Ingen andre forslag, Jan
valgt.
Jan takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via
hjemmesiden. Gennemgik dagsordenen, ingen bemærkninger hertil.
Oplyste at bestyrelsesmedlem Peter Nielsen var fraværende på grund af ferie. Præsenterede
bestyrelsen.

2.

Valg af stemmetællere: Mogens Lund og Flemming Arp blev foreslået og valgt.

3.

Bestyrelsens beretning v/ formanden:
Det har været en spændende sæson, med mange bolde i luften også her i huset.Der har været
forskellige arrangementer. I april Tøseaften - også for mænd, blev en aften, hvor der blev kigget
lidt på forskelligheden af kvinder og mænds vinvalg – med konklusionen at, kvinder bliver lidt
draget af de fine etiketter og mændene nørder mere med druer og terroir. I juni blev årets
sommerfest afholdt i de fine lokaler på vinlageret og årets vinbonde blev kåret. Formanden
kommenterede valget af Lone Feldskov som Vinbonde. Lone var indstillet af flere og formanden
gentog begrundelsen. En hyggelig aften hvor ikke medlemmer, også kunne deltage og nyde det
store salatbord og alskens herligheder fra grill, samt vælge en passende vin til. I september hed
arrangementet Ost og vin, det var en uhyre spændende aften, som Søren og Per havde arrangeret
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og inviteret en meget interessant herre ud i osteverdenen, nemlig pensionerede ostehandler Ole
Pio, som var i absolut topform. Storstrøms Ost var den gavmilde leverandør af de utrolige lækre
oste og Brugsens pølsemageri havde leveret diverse fine charcuterivarer. En indholdsrig levende
aften aften hvor vi lærte at ost og rødvin ikke altid er det bedste match. 6. oktober var der åbent
arrangement, hvor Ray Nadeson fra Letbrigde , som er en unik wine maker som nyder stor respekt
ude omkring, stod for smagningen. Normalt holder Ray ikke smagninger udover for restaurenter /
firmaer. Ray var meget positiv over aftenen og vil gerne vende tilbage ved lejlighed, hvilket
formanden håber på. 3. november hed aftenen Sørens special 2. Var hurtigt udsolgt. Igen leverede
Søren en sjov, lærerig og forrygende aften, hvor han havde allieret sig med tidligere bankmand og
sommelier Torben Andersen. Årets sidste arrangement var julesmagningen. En meget populær
aften med alskens lækkerier. Sild, øl, snaps, æg, rejer, rullepølse, and, ost og ris ala mande med
vine som var tilpasset menuen, og med et rigtigt godt bud på, hvilke vine vi kunne servere i julen.
En rigtig god stemning, yderligere peppet op af et par søde og dygtige sangerinder, som leverede
et par dejlige julesange. Bestyrelsen havde lagt noget energi i at julepynte lokalet – tak for det. I
februar havde vi allieret os med en enorm kyndig vinmand, nemlig forfatteren og livsnyderen
Anders Grøndahl, som med fryd i stemmen hævdede at han ikke har haft en vinfri dag i over 30
år. En rigtig underholdende seance, hvor den store viden blev serveret på en levende måde.

For ikke bruge så meget tid på at lede efter bestik, har vinklubben købt 120 sæt bestik, som vi
opbevarer i vores eget skab.
Julegaven var lidt dyrere sidste år. Vi valgte en god vin som vi brugte lidt flere penge på. Mange
hentede julevinen. Ved udgangen af 2017 var vi 277 medlemmer pt. er vi 225, heraf er 100
kvinder. Medlemstallet stiger gerne lidt i løbet af året. Bestyrelsen lægger megen energi i klubben
– alle er med, suppleanterne efter behov. Formanden roste og takkede bestyrelsen for indsatsen.
Nogle aftener er lettere at sælge end andre. Vi vil gerne vise forskellige vine fra hele verden,
vigtigt I bliver inspireret. Vi vil gerne holde italiensk aften hver gang, med det er meget mere
udfordrende med vin fra hele verden.
Bemærkninger: Fantatisk arbejde bestyrelsen gør. Fin beretning. Mangler dog visioner og strategi
for klubben. Hvor er vinskolen og temaaftener?. Årets underskud 45.000 kr. 225 medlemmer – for
2 år siden 350. Egenkapital reduceret. Hvad tænker bestyrelsen om fremtiden, skal det bare køre,
eller er der tanker om ophør.
Replik formanden: Tilfreds med medlemstallet, klar nedgang, hvordan håndterer vi det, skal vi
2

være mange flere. Bestyrelsen sidder det ikke overhørig, vi er ikke under afvikling, ser på om vi
evt. skal have færre arrangementer. Taler om at promovere klubben mere. Brugsen er i gang med
en helt ny webside, hvor vi kan få en plads. Flere medlemmer giver 100 kr. pr medlem om året.
Halvering af egenkapital bevidst, hvorfor skal vi have 100.000 i banken, det koster penge at
tilbyde nogle ting. Vi tilstræber at bevare den nuværende egenkapital. I år skal arrangementerne
hvile i sig selv. Dyre foredragsholdere kræver fuldt hus, er der ikke det, er der
underskud.Visionerne er at provokere med smagen, selv om vi ikke altid rammer alle. Vi overvejer
hele tiden hvilke muligheder vi har, for at tilbyde noget spændende aftener til de lokale.
Bemærkning: Tak for gode svar. Mangler svar på vinskole og temaaftener. Håber det fortsætter
med investeringsvin.
Replik formand: Vinskolen er ikke lagt ned, men der var manglende tilslutning. Annie har budt ind
til efteråret, vi tager det op på bestyrelsesmødet og vurderer hvilke muligheder vi har, hvis der er
interesse. Kan evt. tilbyde et par aftener. Vi leder efter den helt rigtige investeringsvin. Høsten i 17
var ikke så god i Europa, meget mindre vin, det blæser priserne op, så vi kender ikke priserne. Vi
skal finde en god vin til passende pris.
4.

Fremlæggelse af revideret regnskab: Kassereren gennemgik regnskabet. Ingen bemærkninger
fra medlemmerne.
Bemærkning: Arrangementerne i år er fantastiske. Ikke komme ud med så stort et underskud.
Ingen bør give underskud.
Formanden replik: Ny sæson, aftenerne løbe i 0, bestyrelsen focus på der ikke er så store udsving.
Regnskabet godkendt.

5.

Indkomne forslag:Forslag fra Bethina Andersen flyttes efter aftale til eventuelt, hvor formanden
kommenterer det.
Nyt navn til vinklubben:
Bestyrelsen forslår ” Brugsens Vinklub Fensmark. Livsnydernes klub. Formanden argumenterede
for forslaget.
Kurt T Larsen og Erik Andersen forslår ” Brugsforening`s vinklub – livsnydernes klub”. Kurt T
Larsen argumenterede for forslaget.
Gert Svendsen forslår ” Vinklubben Fens. Nyd livet: Gert argumenterede for forslaget.
Kirsten og Gitte forslår ”Fensmark vinklub – Livsnydernes klub” Gitte argumenterede for
forslaget.
Afstemning forgik ved at sætte bestyrelsens forslag til aftemning først og derefter de 3 andre. Det
forslag der får flest stemmer bliver det kommende navn.
Bestyrelsens forslag Brugsens Vinklub Fensmark – Livsnydernes klub fik 60 stemmer ud af de 84
mulige, og er derfor klubbens nye navn. Afstemningen stoppede.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter: Sekretæren gennemgik forslaget til nye vedtægter og gjorde
opmærksom på, at der var en lille ændring til det der var lagt ud på hjemmesiden. § 3 ” alle
beslutninger på en generalforsamling træffes af de fremmødte osv.
Der var ikke indsendt bemærkninger/ændringsforslag til bestyrelsens forslag.
Bemærkninger: § 2, det er tilladt at springe år over – hvor mange år?.
Formanden svar 1 år – er sat ind.
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Bemærkninger: Vedr. ophævelse er det almindeligt flertal der gælder, der burde stå 2/3 af de
stemme berettigede, det er normalt i foreninger. Blev ikke fremsat som ændringsforslag.
Replik: Det er samme regel som har stået fra siden vinklubbens start.
Vedtægterne godkendt.
6.a

Valg til bestyrelsen: Michael Feldskov, Jan Bolhøj, Peter Nielsen, Birgit Rasmussen, Jakob
Frydkjær var på valg. Alle blev genvalgt uden modkandidater.

6.b

Valg af revisor og suppleanter: Revisor Lisa Kristiansen og revisorsuppleant Irene Gahrn var
begge på valg. Begge genvalgt.
1. Suppleant Poul Rosengren og 2. Suppleant Søren Mogensen var begge på valg. Begge
genvalgt.

7.

Eventuelt: Jan opfordrede til, at der blev indsendt forslag til årets vinbonde 2018.
Formanden kommenterede Bethinas forslag: Dejligt med mail kommentarer, må I meget gerne
gøre. Vedr. mere hvidvin/ rosevin, det er temaet der er hovedpunktet og afgør hvilke vine der er
med.
Kaffe til jule smagning: Bestyrelsen kan ikke løfte opgaven med kaffe til slut. Men I må gerne
tage en termokande og kop med hvis I gerne vil slutte med en kop kaffe denne aften.
Bemærkning: Der kunne godt være lidt hvidvin og rosevin til julesmagning, generalforsamling og
sommerfest.
Formanden: Vil gerne tage hensyn, til sommerfesten bestemmer medlemmerne selv.
Bemærkning: Vi er ikke så mange medlemmer pt. Er det en god ide`med en focus gruppe på 5-6
personer som kan være sparring til bestyrelsen ved valg af temaer. Vi får en større bredde mht.
medlemmernes ønsker.
Formanden: Vi efterlyser ideer jævnligt, I kan skrive en mail om de temaer der ønskes. Svært at
udpege 6- 7 personer til en gruppe, men I er meget velkomne til at skrive om noget konkret, så vi
kan kontakte jer for yderligere info.
Jan orienterede om vinklubbens shop, hvor der var lidt problemer med at logge ind og bestille.
Brug FensWines hjemmeside uden log ind.
Bemærkning: Bestyrelsen bestemmer det hele, både navn og andet,.
Bemærkning: Bestyrelsen gør et rigtigt stort arbejde. Noteret ned hvad der er sagt, flertallet
bestemmer, tryg ved bestyrelsen, ser på det der er fremlagt, ellers vælger vi en ny bestyrelse næste
år.
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Formanden: Sidder I og brænder med et tema, I gerne vil komme og deltage med, så kom med et
udspil, I er meget velkomne. På FensWine hjemmeside kan i se hvad vi har af spændende aftener.
I april Franske vine, maj Mænds Grille`r og juni sommerfest.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Birgit

Der var ingen nyvalg, så konstitueringen efter generalforsamlingen var nem: Michael har efter
eget valg videregivet næstformandsposten til Søren Petersen.
Formand og vinansvarlig Flemming Nielsen
Næstformand Søren Petersen
Kasserer Henrik Andersen
IT-ansvarlig Jan Bolhøj
Sekretær Birgit Rasmussen
Bestyrelsesmedlemmer Per Mastrup, Michael Felskov, Jakob B Frydkjær, Peter A Nielsen
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