
Referat fra: 

Stiftende generalforsamling for SuperBrugsens vinklub Gilleleje.  

Sted: SuperBrugsen, Glassalen, Parkvej 1, 3250 Gilleleje 

Torsdag d. 12. juni 2014 

 

Velkomst ved Rene Dreijer. 

Rene bød velkommen til de i alt 68 fremmødte. 

 

Punkt 1. 

Jens Birkmose blev foreslået som dirigent, Jens modtog valget. 

 

Punkt 2. 

Stine Mikkelsen blev foreslået som referent, Stine modtog valget. 

 

Punkt 4. 

Rene fortalte kort om hvorfor der skulle oprettes en vinklub. 

Formålet er at udbrede kendskabet til vin via foredrag og vinsmagningen. 

At skabe et socialt netværk for vin 

nydere. 

Under punktet blev der fra tilhøreren stillet følgende spørgsmål: 

Kan vinklubben samarbejde med Irma Vin? 

Rene svarer: Irma Vin og Coop Vin er 2 forskellige enheder og kan ikke opkøbe hinandens vare. 

Kan man tage en ledsager med? 

Jens: Dette belyses via vedtægterne. Bestyrelsen beslutter iht. Disse. 

Der blev stillet spørgsmål til de første ud sendte  vedtægter og ”navne forvirringen”. 

Jens beklagede de forvirringer dette havde forvoldt. 

 

Punkt 5. 

Jens gennemgik vedtægterne. 

Vedtægterne er uløseligt tilknyttet samt stiftet af SuperBrugsen Gilleleje. 

Spørgsmål fra salen: Skal man være medlem af Gilleleje Brugsforening for at være medlem af vinklubben? 

Jens: dette belyses af vedtægterne – man behøver ikke være Coopmedlem.. 

Spørgsmål fra salen: Generalforsamlingen bør ligge i Juni pga. af antallet af sommerhus medlemskaber. 

Dette blev ikke vedtaget. Til gengæld enedes man om, at generalforsamlingen afholdes i 2. kvartal.  

Vedtægterne tilrettes. 

 

Kommentar fra salen: Der bør lægges et budget for næste år plus året efter. 

Kommentar fra salen: Der rejses forslag om løn til kasserer. 

Dette blev afvist. Konkrete udgifter i forbindelse med arbejdet dækkes efter aftale med bestyrelsen. 

Kommentar fra salen: det bør være omkostningsfrit at side i bestyrelsen. 

Kommentar fra salen: Mail adressen er umulig at huske. 

Jens: mailadressen er tilknyttet Gilleleje forenings kardex nummer og kan derfor ikke være anderledes. Læg 

den ind i dit mailkartotek  

 

Punkt 6. 

Indkomne forslag, ingen. 



 

Punkt 7.  

Kontingentet er på kr. 150,00 til d. 31.12.2015 

Man er først medlem, når kontingentet er betalt. 

 

Punkt 8. 

Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Allan Larsen 

Allan Andersen  (konstitueret som formand) 

Peter Berthelsen 

Birger Falkenberg (konstitueret som næstformand) 

Elin Kaffka (konstitueret som kasserer) 

 

Fra SuperBrugsen er indstillet: 

Rene Dreijer 

Jens Birkmose (konstitueret som sekretær) 

Stine Mikkelsen 

 

Punkt 9.  

Valg af 2 suppleanter  

Peter Bager 

Tom Kristiansen 

 

Punkt 10. 

Der vælges 2 revisorer 

Jan Dyk 

Henrik Hansen 

 

Punkt 10.  

Valg af 1 revisorsuppleant  

Tamara Greve. 

 

Punkt 11. Evt. 

 

Rene annoncerede, at der udskænkes et glas vin, og der er mulighed for at købe af denne vin i morgen til en 

pris af 6 fl, for 330,00 kr.  

 

Kasserer & sekretær etablerer en bankkonto i Nordea Gilleleje, hvorover kassereren kan disponere i henhold 

til bestyrelsesbeslutninger og vedtægter. Der gives ved siden af fuldmagt til kontoen for sekretær og 

formand for klubben. 

 

 

 

 

Referent:         Stine Mikkelsen                              Godkendt af dirigent:   Jens Birkmose 


