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REFERAT AF 

SAS VINKLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING - 25. FEBRUAR 2015 

AFHOLDT I HELLERUP SOGNEGÅRD. 
 

Formanden Claudio Bellucci bød velkommen, hvorefter GF startede i forhold til 

dagsordenen. 

 

1. Som dirigent blev SAS Vinklubs revisor Torben Madsen valgt. 

2. Som referent blev bestyrelsesmedlem Christine Langer valgt. 

3. Dirigenten konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

4. Formanden fremlagde sin beretning som blev godkendt (se vedhæft). 

Bestyrelsen blev rost for sit valg af nye lokaler, som alle synes er hyggelige  

og velfungerende rammer. 

5. Kassereren fremlagde sit regnskab og bemærkede flg. : 

• - at generalforsamlingen var lidt dyrere end i 2013. 
• - at der er brugt flere penge på bestyrelsesmøder og begrundede det 

med, at den nye bestyrelse havde behov for flere møder til 
planlægning m.m. 

• - at der er brugt et relativt stort beløb på gaver til Jens og Annette, 
som tak for deres store engagement samt indsats i bestyrelsen. 

• - at der er brugt penge på en ny leverandør af vores nye hjemmeside. 
• - at der i det store hele var en fin balance, idet det stort set er lykkedes 

at bevare formuen, på godt kr. 30.000, intakt. 
 
Revisoren godkendte regnskabet og roste dets nøjagtighed og 
overskuelighed. 
Det blev bemærket at der er et fald i udgifterne til vinsmagninger, hvilket 
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skyldes billigere arrangementer sammenlignet med 2013.  
Det blev ligeledes konstateret at der er en nedgang i kontingentindtægterne, 
som et resultat af en nedgang i antallet af medlemmer, samt at de nye 
medlemmer har været kontingentfri det første år. 
 

6. Fastsættelse at kontingent: en enig generalforsamling vedtog en stigning fra 
kr.20,- pr. måned til kr.30,- gældende fra 01. januar 2015.  
Skulle denne stigning medføre et frafald af medlemmer, vil bestyrelsen prøve 
at finde en løsning på dette. 
 

7. Opdatering af SAS Vinklubs vedtægter blev enstemmigt vedtaget, (se tidligere 
vedhæft sendt med indkaldelse til GF)  
 

8. Indkommende forslag: ingen. 
 

9. Valg ifølge gældende vedtægter: 

På valg var: 

§ Villy Rasmussen – som ikke ønskede genvalg 
§ Ole Bjørn Hansen – som ikke ønskede genvalg og 
§ Christine Langer – som ønskede genvalg. 

 
Desuden stillede flg. medlemmer op til bestyrelsen:  
 

§ Robert Hoffmeier (SAS ansat CPHOK-S) 
§ John Aakjær Jacobsen 
§ Jesper Thomsen (SAS ansat CPHHZ) 

 
 
Bestyrelsen foreslog Ulf Trap Kindberg til valg af kasserer, Jesper Thomsen 
bød ind til suppleantposten og alle kandidater blev valgt. 
 
Bestyrelsen i SAS Vinklub ser pr. 25. februar 2015 således ud: 
  

« Claudio Bellucci – Formand 
« Ulf Trap-Kinberg – Kasserer 
« Christine Langer – bestyrelsesmedlem 
« Robert Hoffmeyer - bestyrelsesmedlem 
« John Jacobsen – bestyrelsesmedlem 
« Jesper Thomsen – suppleant 
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10.Eventuelt:  
Ole bemærkede at der har været problemer med betaling i forbindelse med 
afmelding af et arrangement. Fremover vil det (med udgangspunkt i 
vedtægterne) fremgå af invitationen hvilke afbestillingsregler som gælder . 

 

Til sidst erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. Han takkede for 
god ro og orden og formanden benyttede samtidigt lejligheden til at takke Ole og 
Villy for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet. 

 

Villy havde sørget for glimrende vine og Ole og Helle havde tryllet lækre tapas 
frem, som vi alle nød. 

 

På bestyrelsens vegne 

Christine Langer 
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