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Referat fra den ordinære generalforsamling i SAS Vinklub  
tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 17.30 , Bernstorffsvej 140, Gentofte. 

 
Tilstede var 27 medlemmer. 
 
Formanden bød velkommen. 
 
Til mødet forelå følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af indkaldelsen 

4. Formandens beretning 

5. Kassererens beretning 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Fastlæggelse af kontingent  
8. Valg ifølge vedtægterne 

9. Eventuelt. 
 
Ad 1. Formanden foreslog Torben Madsen som dirigent. Dette blev vedtaget med applaus. 
 
Ad 2. Bestyrelsen foreslog Jens Stokholm som referent. Da ingen andre meldte sig blev det vedtaget. 
 
Ad 3. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at dagsordenen indeholdt 
de punkter, der kræves efter vedtægterne. 
 
Ad 4. Formanden aflagde mundtlig beretning, der i skriftlig form vil blive lagt ud på foreningens hjemme-
side. 
Formanden startede med at konstatere, at den fremgang, han havde kunnet konstatere ved generalforsam-
lingen i 2013, desværre ikke havde holdt. En del både nye og gamle medlemmer havde meldt sig ud igen. 
Ligeledes havde fremmødet over året været mindre end gennem 2012. Det havde svinget omkring 20 – 24 
personer.  Dette var efter formandens mening et problem – både fordi økonomien i et arrangement kunne 
blive anstrengt, hvis ikke udgifterne blev stramt styret og fordi foreningens eksistens på længere sigt blev 
truet.  
 
Årsagerne kunne være mange. Nye medlemmer kunne opfatte foreningen som en lidt lukket klub med en 
overvægt af ældre medlemmer, der kendte hinanden godt. Programmet var måske for traditionelt og ind-
bød ikke interesserede nye medlemmer til at deltage aktivt ud over selve vinsmagningen. Der havde måske 
også været lidt for mange aktiviteter. Omvendt var der også mange, som havde det fint med den nuværen-
de aktivitet, og som desuden hyggede sig med gode bekendte. For formanden var det en meget vigtig op-
gave for den nye bestyrelse at løse dette problem, som medlemstallet og fremmødet atter udgjorde. Det 
kunne overvejes at have vidt forskellige smagninger, der henvendte sig til forskellige interessegrupper. 
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Ud over dette havde bestyrelsen arbejdet med en løsning efter nye krav fra SAS Klubben og SAS til sam-
mensætningen af fraktionernes bestyrelser. Kravet gik ud på, at 2/3 af bestyrelsen inkl. formanden skulle 
vare ansat i SAS. Der havde været afholdt møder om sagen. Vinklubbens bestyrelse havde på forskellig vis 
forhørt sig blandt medlemmerne uden held. Kort før jul kom så en ny udmelding fra SAS Klubbens formand. 
Kravet var nu for en periode, at der skulle være et SAS aktivt medlem i bestyrelsen og at der skulle gennem-
føres en årlig hvervekampagne. Det var mere overkommeligt, og siden hen løstes problemet sig for Vin-
klubben med at finde en ny formand. 
 
Formanden gennemgik herefter kort årets aktiviteter. Der havde været afholdt 8 smagninger og 3 vinskole-
aftner. Desuden var to aftner aflyst. Alt-i- alt et meget omfattende program, der er nærmere gennemgået i 
den skriftlige beretning, hvortil der henvises.  
 
I den afsluttende del af beretningen, uddybede formanden de mulige fremtidige aktiviteter og sammen-
sætningen af klubbens bestyrelse. Konklusionen på dette var efter formandens mening, at den nye besty-
relse havde en udfordring med at skabe en fornyelse. Det blev nødvendigt at variere smagningerne mere, 
så der billedligt talt var forskellige arrangementer for P1, P2 og P3 seer – nogle der lignede de nuværende, 
andre der henvendte sig til et yngre publikum og måske en tredje type, hvor man kunne gå lidt mere ”lang-
håret” i dybden om forskellige emner. 
 
Og det var nødvendigt med en fornyelse af bestyrelsen. For det første havde formanden selv besluttet at 
trække sig efter 16 år i bestyrelsesarbejdet for Vinklubben, heraf 6 år som formand. Desuden havde Annet-
te og Lars også meddelt, at de trak sig fra bestyrelsesarbejdet. Da der for kort tid siden havde meldt sig en 
ny formandskandidat og 2 andre interesserede i bestyrelsesarbejdet, var generationsskiftet i bestyrelsen 
løst. 
 
Formanden sluttede herefter af med at takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde og arbejde året 
igennem, Det var dette samarbejde, der muliggjorde det store, arbejdskrævende og afvekslende program. 
Formanden takkede dernæst for den opbakning han havde mødt over årene og de mange fine og lærerige 
vinaftner, som det var blevet til i godt selskab. 
 
Til beretningen bemærkede Allan Nielsen, at det kunne være en god ide med smageprogrammer med min-
dre tale og foredrag. Den sidste aften med Erik Sørensens vinhandel blev lovlig ”langhåret” med meget 
lange indlæg. Formanden ville viderebringe dette til den nye bestyrelse. Dirigenten indskød her, at det dog 
havde været meget interessante og gode vine. Til vanskelighederne med at få medlemstilgang og fremmø-
de anførte Christa Damgaard, at der i det hele taget ikke længere var særlig mange SAS ansatte, og vi kunne 
ikke forvente tidligere tiders medlemstal. Erik Andersen supplerede med, at det var de samme problemer, 
der gjorde sig gældende i de andre klubber.  
 
Herefter var der ikke flere bemærkninger, og beretningen blev godkendt med applaus. 
 
Ad 5. Kassereren omdelte nogle eksemplarer af regnskabet, der var lagt ud på hjemmesiden. Helt overord-
net var der et overskud på ca. 9.000 kr. i forhold til et underskud på ca. 1.000 kr.  i 2012. Der var et samlet 
aktiv på ca. 32.000 kr. Overskuddet kom overvejende fra kontingentindbetalingerne – ca. 29.000 kr. På 
smagningerne var der – som sædvanlig – et mindre underskud på ca. 10.000 kr. De øvrige poster lå nogen-
lunde på niveau med de foregående år. Dog var udgifterne til generalforsamlingen i 2013 mindre end de 
foregående år. Regnskabet blev herefter vedtaget. 
 
Ad 6. Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 
 
Ad 7. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på  240 kr. årligt eller kr. 20 pr. måned. Videre blev beløbet 
foreslået ens for alle i modsætning til sidste gang, hvor de, der ikke var medlemmer i SAS klubben, skulle 
betale mere. Dette blev vedtaget. 
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Det blev videre oplyst, at pensionister ikke behøvede at være medlem af SAS klubben, selvom de var med-
lemmer i Vinklubben. 
 
Ad 8. Jens Stokholm og Lars Damgaard ønskede ikke genvalg. Annette Lindegaard ønskede at træde ud af 
bestyrelsen 1 år før tiden. Der skulle herefter vælges en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det 
ene bestyrelsesmedlem skulle vælges for 1 år. De 2 andre for 2 år.  
Til formandsposten foreslog bestyrelsen Claudio Bellucci, der til fulde opfyldte SAS klubbens krav til denne 
post som aktiv flyvende i SAS. Den afgående formand uddybede bestyrelsens anbefalinger og pegede desu-
den på de muligheder for vinklubbens rekrutteringer, som Claudios tilknytning til gruppen af flyvende 
rummede. Claudio havde desværre ikke fået fri fra en planlagt flyvning til Peking, og kunne derfor ikke være 
til stede på generalforsamlingen. Claudio Bellucci blev valgt som ny formand for SAS Vinklub. Til posten som 
bestyrelsesmedlem for 2 år blev Ulf Trap-Kinberg valgt, og til posten som bestyrelsesmedlem for 1 år blev 
Christine valgt. Desuden skulle posten som revisor besættes. Her blev Torben Madsen genvalgt for en ny 2-
årig periode. 
 
Ad 9. Ole Bjørn Hansen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats gennem årene. Efter-
følgende takkede den afgående formand Annette og Lars for deres mangeårige indsats i bestyrelsen. Lige-
ledes takkede han dirigenten for en effektiv og professionel ledelse af generalforsamlingen. 
 
 
 
Frederiksberg d. 5. marts 2014 
Jens Stokholm 
Referent    
 
Torben Madsen 
Dirigent 
 
 
 
  
 
  


