BERETNING GF 2021
SUPERBRUGSENS VINKLUB GILLELEJE

SuperBrugsens Vinklub
Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 7.10.2021
Pkt. 1: Valg af dirigent
Preben Gottlieb blev valgt til dirigent.
Pkt 2: Valg af referent
Finn Bronée blev valgt.
Pkt. 3: Valg af stemmetællere
Punktet blev udsat.
Pkt. 4: Aflæggelse af beretning for året.
Formanden aflagde beretning, og denne blev vedtaget.
Pkt. 5: Fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget for det kommende regnskabsår.
Regnskab og budget blev vedtaget.
Pkt. 6: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 7: Fastsættelse af næste års kontingent.
Kontingentet blev fastsat til kr. 110,- og opkrævning bliver fremsendt i december 2021.
Pkt. 8: Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Flg. blev genvalgt: Allen Andersen, Peter Berthelsen, Jesper Juul Nielsen, Finn Bronée
Ny i bestyrelsen: Bo Lütken
Pkt. 9: Valg af suppleanter
Første suppleant: Peter Bager. Anden suppleant: Ole Thye
Pkt. 10: SuperBrugsen indstiller 3 personer til bestyrelsen:
Christoffer Spaniel, Malene Preisler Mastek, Rene Dreier
Pkt. 11: Valg af 2 revisorer for 1 år.
Flg. Blev valgt: Tom Kristiansen og Bjarne Jensen
Pkt. 12: Valg af revisorsuppleant.
Jan Stokking blev valgt.
Pkt. 13: Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.
Dirigent:

Formand:

Preben Gottlieb

Allan Andersen

Referent:
Finn Bronèe
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Beretning for SuperBrugsens Vinklub Gilleleje for 2020 og 2021
Indledning
Det er herligt, at vi atter kan sige velkommen til et vinklubarrangement, denne
gang vores generalforsamling og om et par måneder julesmagningen d. 25/11.
Det har næsten været en ørkenvandring, hvor vi på den ene side gerne ville
arrangere nogle smagninger og på den anden var underlagt en lang række
restriktioner fra regeringens og myndighedernes side.
Nu er vi alle – eller de fleste os over 18 – færdigvaccineret – restriktionerne er væk,
og vi kan atter mødes som før i tiden, selvom man selvfølgelig ikke kan garantere at
restriktionerne er væk for altid.
SMAGNINGER
Hvis jeg lige skal lave et kort tilbageblik på smagningerne, så var der i 2020 én, som
delte vandene. Hvis I kan huske det, så afprøvede vi ideen med at fokusere på
vinen fremfor på vin og mad. Det betød, at vi smagte nogle dyrere vine end
normalt – til gengæld fik vi så kun 2 sandwiches per person. Det faldt ikke i god jord
hos flertallet. Ønsket er god og spændende vin, men også en anretning, som vi er
blevet vant til gennem de foregående år. Vi lyder næsten som Karius og Baktus, når
vi råber: Vi vil have vin og mad.
I 2019 var vi gennem det sædvanlige antal smagninger inklusive fejringen af
vinklubbens 5-års fødselsdag med helstegt pattegris med mere og flere forskellige
vine. Festen blev delvist sponsoreret af vinklubben, så billetprisen kunne holdes på
et rimeligt niveau. Vedtægterne siger jo, at vi ikke skal samle en formue.
Derudover startede vi med Pinot druen i forskellige afskygninger i februar 2019, for
derefter i efteråret at smage vine fra Tyskland og Østrig – så vidt jeg husker –
brugte foredragsholderen fødderne, når han pressede druerne. Det var Jesper fra
bestyrelsen der sluttede året af i november, da han var guide på den traditionelle
julesmagning med god vin, and og ris á la mande og mandelgaver.
Antal deltagere og antal vine
Indtil coronaen lukkede landet lå vi i gennemsnit på omkring 90 medlemmer til
smagningerne.
Vi håber meget, at dette niveau vil fortsætte, fordi det giver en tilstrækkelig
økonomi til at lave noget spændende og anderledes ind i mellem.
I og med vi ikke har brugt penge siden marts sidste år, så har vinklubben en mindre
sum penge, som Jann vil fortælle om, når han gennemgår regnskabet. Vi har
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diskuteret, om vi skulle bruge nogle af disse penge på generalforsamlingen eller
julesmagningen eller noget helt andet. Vi er dog ikke kommet frem til nogen
konklusion endnu.
Valg
Med hensyn til valget, så er vi alle på valg i aften. Dvs SuperBrugsens 2 medlemmer
René og Stine (de udvælges jo af SuperBrugsen) og vi 5 fem (Finn, Jesper, Jann,
Peter og jeg selv) er på valg.
Vi genopstiller alle. Men skulle Peter og jeg atter blive valgt, vil vi fortsætte i
bestyrelsen som menige medlemmer. Vi har haft posterne som formand og
næstformand i de 7 år vinklubben har eksisteret, så nu synes vi, at tiden er kommet
til at overlade posterne til nogle andre. Jann har været kasserer i snart 5 år, og
ønsker som Peter og jeg, at overdrage posten til en ny person.
Iflg. vedtægterne vælges vi alle for 2 år af gangen. Men grundet corona og at vi alle
er på valg, har bestyrelsen besluttet – hvilket vi håber, at I støtter, at bestyrelsen
efter generalforsamlingen beslutter, hvem der er på valg igen til næste år, og hvem
der skal sidde perioden ud.
Så når vi kommer til valget lidt senere, så hold jer endelig ikke tilbage, men meld
jeres kandidatur. Jobbene er spændende, til tider udfordrende, men aldrig kedelige
og der er kontant afregning fra medlemmerne efter hver smagning.
Afslutning
Jeg plejer her under de afsluttende bemærkninger at fortælle lidt om tankerne mht
smagninger, billetprisen mm. Men ligesom de foregående år informeres der om
dette i forbindelse med julesmagningen.
Så Tak til jer for et godt fremmøde og loyalitet overfor vinklubben. Vinklubben er
og skal være et samlingspunkt for livsnydere, der sætter pris på god vin, et lettere
traktement og socialt samvær.
Også tak til SuperBrugsen Gilleleje for et godt og konstruktivt samarbejde.
Og til slut en stor tak til den øvrige bestyrelse 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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