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SuperBrugsens vinklub
Referat fra generalforsamlingen tirsdag d. 9.4 2019
Pkt. 1: Valg af dirigent
Preben Gottlieb blev valgt til dirigent.
Pkt. 2: Valg af referent
Finn Bronee blev valgt.
Pkt. 3: Valg af stemmetællere
Dette blev ikke nødvendigt
Pkt. 4: Aflæggelse af beretning for året.
Formanden aflagde beretning, og denne blev vedtaget.
Beretning flg. Vedhæftet.
Pkt. 5: Fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget for det
kommende regnskabsår.
Regnskab og budget blev godkendt.
Pkt. 6: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 7: Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev vedtaget.
Pkt. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
De 2 opstillede bestyrelsesmedlemmer Peter Berthelsen og Jesper
Juul blev genvalgt.
Pkt. 9: Valg af 2 suppleanter.
Peter Bager og Niels Schiellerup Rasmussen blev valgt for 1 år.
Pkt. 10: Superbrugsen indstiller 3 personer til bestyrelsen.
Jens Birkmose, Stine Mikkelsen og Rene Dreier blev valgt.
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Beretning for SuperBrugsens Vinklub Gilleleje for 2019
Indledning
Som jeg nævnte indledningsvis, så er dette vores femte ordinære
generalforsamling. Vi har med andre ord eksisteret i 5 år.
Som det er nævnt nogle gange, skal vinklubben give medlemmerne nogle gode
tilbud, spændende smagninger, vin rejser og vinskole med mere.
Tager vi det sidste først er den primære interesse fra jer – klubbens medlemmer –
smagningerne. Vi har spurgt om jer om vinrejser, vinskoler med mere, men
konklusionen er, at det indtil videre er nok med smagningerne. Så på det punkt
kommer vi ikke til at leve op til vores vedtægter. På den anden side, så er det
bestyrelsens opfattelse, at kommer der ønske om eksempelvis en vinrejse, så vil vi
naturligvis prøve at få det arrangeret – men ønsket skal komme fra flere end 10
medlemmer.
Med hensyn til de varierede smagninger, mangler vi vist kun de asiatiske vine for at
have været verden rundt. Men det vil måske blive en lige så stor en udfordring for
smagsløgene, som den græske smagning.
SMAGNINGER
Vi indledte nemlig 2018 med en græsk aften. Jeg kan roligt sige, at den delte
vandende. Ingen tvivl al græsk vin smager bedst i Grækenland, sammen med dejlig
græsk mad, sol og varme osv. Men jeg vil også sige, at vi den aften fik nogle rigtig
gode vine, der desværre var temmelig dyre. Og – desværre – så havde
leverandøren efterfølgende meget svært ved at levere. Så den græske vinaften har
et lidt negativt ry, men vi fik åbnet øjnene for, at der rent faktisk findes græsk vin,
der også smager godt i Danmark.
Sommerens smagning var dedikeret Rosé vinene. Vi holdt os til de franske vine, og
fik eksempler på vine, der kunne drikkes alene og vine, der skulle følges af mad. Vi
fik vores rosé kendskab suppleret med ny og relevant viden.
September smagningen var dedikeret Portvinen, som jo er en skøn drik. Det var
Jesper, vores næstnyeste bestyrelsesmedlem, der stod for en underholdende men
samtidig meget informativ belæring. Ingen tvivl om, at Jesper brænder for
portvinens udbredelse. Men selvom portvin er på vej frem, ser det ud til, at der
endnu mangler noget, før vinklubbens medlemmer genopdager portvinene. For
mig personligt og bestyrelsen i øvrigt, er portvin en fantastisk ”vin”, som fås i
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mange smagsnuancer og mange forskellige prislag. Om portvin kommer på
programmet igen? Tjaa, nu har vi haft to portvinssmagninger, så det varer nok
nogle år, før vi gentager succesen.
Årets sidste smagning var dedikeret det dansk ejede vinhus Château Lecusse.
Vinslottet har været i dansk besiddelse siden 1994 og vundet en del priser. Vi
smagte et bredt udvalg af slottets vine, og som sædvanlig var meningerne delte
mht vinenes kvaliteter. Men heldigvis var der noget for enhver smag og
pengepung.
Traktementet var det traditionelle med and og rødkål mm, samt ris á la mande.
Atter engang gik mandelgaven ikke til bestyrelsen. Det må være på tide, at vi får
revideret mandelgave-reglerne.
Antal deltagere og antal vine
Det er fortsat sådan, at cirka 50% af medlemmerne kommer til smagningerne,
hvilket vi er meget tilfredse med. Vi kan konstatere, at vi har en grundstamme af
medlemmer, der kommer til alle smagninger. Vi genkender dem: de vil gerne sidde,
hvor de altid sidder, og de synes stadig at der kommer for lidt i glassene og endelig
er de også de sidste der går. Måske det skræmmer nogle af de medlemmer, som vi
ser knap så hyppigt, men efter kort tid er de også faldet ind i den stemning og
jargon, der hersker til vores smagninger.
Det gør at vi altid har nogle hyggelige og stemningsfulde smagninger, som til fulde
lever op til vedtægternes krav om det sociale.
Afslutning
Det er stadig væk sådan, at vi regner med cirka ½ flaske per person og generelt har
6 forskellige vine til en smagning. Det gør at vi kan holde prisen på et fornuftigt
niveau, hvor vi i 2018 satte billetprisen til 175 kr.
Vi diskuterer også den ”lette anretning”. Hvordan kan vi variere det bedre, end vi
gør i dag.
Vi vurderer billetprisen fra gang til gang. På den ene side skal vi så vidt muligt
dække omkostningerne. På den anden side skal vi jo ikke opbygge en formue. Det
siger vores vedtægter. Så vi anvender stort set altid en lille del af kontingentet som
”tilskud” til smagningerne, samtidig med at vi opbygger en lille reserve til noget
ekstraordinært, eksempelvis 5-års fødselsdagen. Men I skal også vide, at vi måske
hæver prisen til 185 kr. for 2019. Men – som sagt – så vurderes det meget
omhyggeligt fra smagning til smagning, med kassereren som overdommer. Det
bliver hans tur om lidt, så kan I spørge alt det I vil til økonomien.

Side 4

BERETNING GF 2019
SUPERBRUGSENS VINKLUB GILLELEJE

Selvom smagningerne har fundet sin mere eller mindre faste form, så forsøger vi i
bestyrelsen at afprøve nye tiltag. I opfordres også til at komme med forslag til
arrangementer.
Et af punkterne på dagsordenen er valg til bestyrelse, hvor Peter og Finn er på valg,
men derom senere.
Til slut tak til jer – klubbens medlemmer - for trofast at komme til smagningerne.
Uden jeres engagement ville vinklubben ikke eksistere.
Også tak til SuperBrugsen Gilleleje for et godt og konstruktivt samarbejde i 2018.
Til slut en stor tak til bestyrelsen for et fint samarbejde, der altid foregår med
humor, voksenmobning, og til tider meget engagerede debatter, men frem for alt
seriøsitet med hensyn til vinklubben.
Tak for opmærksomheden.
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