
 

 
   
 
 
Projekt/Tema Generalforsamling 
 
Tid og sted  Tirsdag den 6. november 2019 kl. 17.00 i Werner (kantinen) 

Borupvang 9, Ballerup. 
 
Fordeler  Medlemmer af Siemens Vinklub 
        
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent og referent 
 
2) Bestyrelsens beretning 
 
3) Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse 
 
4) Indkomne forslag * 
        (Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før) 
 
5) Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år 
 
6) Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 
 
7) Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter 
     (På valg er:  
      Christian Engberg: Modtager ikke genvalg 
      Palle Stage: Modtager genvalg 
      Finn Baagøe Hansen: Modtager genvalg 
      Susanne Romny Jørgensen: Modtager genvalg 
      Lars Eggertsen: Modtager genvalg 
      Birgit Holm: Modtager genvalg) 
 
8) Eventuelt  
 
 
 
 
1) Valg af dirigent og referent 
 
Følgende blev enstemmigt valgt: 
 Dirigent – Finn Baagøe Hansen 
 Referent – Susanne Romny Jørgensen 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at regnskabet var udsendt til 
medlemmerne i overensstemmelse med tidsfristerne i foreningens vedtægter. 
 



 

 
   
 
2) Bestyrelsens beretning 
 
Vinklubbens formand fortalte om ”Året der gik”. En beretning der omhandlede mange spændende 
vinsmagninger – også smagninger ud af huset.  
 
Se yderligere i vedhæftede appendiks. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3) Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse 
 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 
 
Se detaljer på vinklubbens hjemmeside 
 
4) Indkomne forslag 
 
Forslag til følgende ændringer i klubbens vedtægter, blev godkendt. 
 

 



 

 
   
 
 
 
 
5) Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år 
 
Den kommende julevinsmagning afholdes den 10. december 2019. 
 
De fleste arrangementer i Ballerup vil fremover være åbne for alle – også kaldet hvervearrangementer. 
 
Det kommende år vil vi lægge os i selen for at byde ind med flere utraditionelle smagninger. 
 
Som det ser ud lige nu, er vi desværre nødsaget til at sætte en ellers planlagt vinrejse, på stand by. 
 
6) Fremlæggelse af budget for den indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 
 
Budgettet er identisk med sidste år – og blev godkendt. 
 
Yderligere detaljer, findes på klubbens hjemmeside. 
 
7) Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter 
 
(På valg er:  
Christian Engberg: Modtager ikke genvalg 
Palle Stage: Modtager genvalg 
Finn Baagøe Hansen: Modtager genvalg 
Susanne Romny Jørgensen: Modtager genvalg 
Lars Eggertsen: Modtager genvalg 
Birgit Holm: Modtager genvalg) 
 
Christian Engberg udtræder af bestyrelsen som kasserer og af klubben.  
Finn Baagøe Hansen overtager posten som kasserer. 
Carsten Uhrenfeldt Dahl blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer på genvalg – blev enstemmigt genvalgt. 
 
8) Eventuelt 
 
Ingen input 



Generalforsamling 2019

Unrestricted



Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse

4) Indkomne forslag *
(Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)

5) Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år

6) Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

7) Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter
(På valg er: 

Christian Engberg: Modtager ikke genvalg

Palle Stage: Modtager genvalg

Finn Baagøe Hansen: Modtager genvalg

Susanne Romny Jørgensen: Modtager genvalg

Lars Eggertsen: Modtager genvalg

Birgit Holm: Modtager genvalg)

8) Eventuelt 



Beretning for 18/19



Året der gik
• Oktober 18’

• December 18’

Thomas Heunicke fra Noer & 
Kofod guidede os gennem spændende 
amerikanske vine med hovedvægten 
lagt på vine fra Californien.

Claus Tang-Holbek fra Laudrup vin, 
guidede os gennem julens klassikere



Året der gik
• Februar 19’

• Marts 19’

Francois Leitner fra ”Vinskibet” 
guidede os gennem 
anderledes og ikke så kendte 
druer fra hele verden.

Vi havde besøg af en ægte 
vinbonde fra Argentina, Martin 
Cambet, som fortalte om sine 
egne vine fra vineriet
“Caserena”, der ligger i det 
kendte distrikt Mendoza. 



Året der gik
• Maj 19’

• Juni 19’
Den traditionelle sommerfest blev 
gennemført i god ro og orden.

Vi besøgte Portvinsbaren på 
Frederiksberg



Året der gik
• August 19’
Vi besøgte Ørby Vingaard i Helsinge og 
fik smagt på dansk produceret vin.



Fremlæggelse af regnskab



Driftsregnskab 18/19



Balance 18/19



F0rslag til vedtægtsændringer



Vedtægtsændringer



Planer for 19/20



Hvad bringer 19/20

• Julevinsmagning torsdag d. 10/12 

• De fleste arrangementer i Ballerup bliver 
åbne for alle (hvervearrangementer)

• Utraditionelle smagninger med mere 
specialiseret indhold



Budget for 19/20



Budget 19/20



Valg af bestyrelse og suppleanter



Dagsorden
7) Valg af bestyrelse samt valg af suppleanter

(På valg er: 

Christian Engberg: Modtager ikke genvalg

Palle Stage: Modtager genvalg

Finn Baagøe Hansen: Modtager genvalg

Susanne Romny Jørgensen: Modtager genvalg

Lars Eggertsen: Modtager genvalg

Birgit Holm: Modtager genvalg

Karin Slag – Revisor: Modtager genvalg)

8) Eventuelt 


