Referat
fra
Ordinær generalforsamling
i
HJARNØ VINLAUG
23. marts 2018
Sted: Laila og Ole

Deltagere:
Zitta og Ole, Lars, Henrik, Anders, Jette og Steen, Ole og Laila

Pkt. 1

Valg af dirigent

Lars blev valgt

Pkt. 2

Valg af referent

Laila blev valgt

Pkt. 3

Formandens beretning

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Beretningen vedlægges blot med den bemærkning, at det ene af de to a-medlemskaber, som Birgit og
Peter har overdraget til vinlauget modtages med tak af Steen.

Pkt. 4

Kassererens beretning

Kassereren fremlagde revideret årsregnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet vedlægges.
Det blev under punktet nævnt, at der ikke skal købes nye flasker i år - bortset fra 60 stk. til roseen. Vi
genbruger gamle flasker.
Der skal udskiftes pæle i den sydlige ende af marken i år.
Steen nævnte, at han har nogle pæle, som måske kan anvendes. Ole R ser på det sammen med Steen.

Lars foreslog, at det fremover fremgår af årsregnskaberne, hvordan sidste års årsregnskab så ud, så man
kan se udviklingerne. Forslaget blev vedtaget.
Der blev uddelt ros for arbejdsindsatsen på salgsindsatsen i løbet af året.

Pkt. 5

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen blev genvalgt:
Formand

Zitta

Næstformand Ole R.
Kasserer

Zitta

Medlem

Henrik

Pkt. 6

Valg af revisor

Jette blev valgt

Pkt. 7

Plan for det kommende år

Ønske om anskaffelse af en tapningsmaskine til anslået værdi mellem 10 og 20.000 kroner tages op i løbet
af sommeren.
I øjeblikket er vi bagud med nedklipning på marken. Henrik tager en ven med og giver et ryk i påsken.
Ole R. laver i løbet af foråret en liste over alle arbejdsopgaver, hvorefter der bliver sat navne på
ansvarsområder.
Jette melder sig som vinskænker i forbindelse med gæstebesøg på marken.
Det blev besluttet at fjerne samtlige Madelaine Angevin-planter, og en gruppe bestående af Steen, Ole og
Zitta afgør, hvilke grønne druer der i stedet skal plantes i år.

Pkt. 8

Indkomne forslag fra bestyrelse, A-medlemmer, B-medlemmer

Ingen indkomne forslag

Pkt. 9

Bestyrelsens forslag til grundkontingent (dækning af årets drift) for det kommende år

Det blev besluttet, at der indtil videre ikke betales kontingent på grund af den gode økonomi, men hvis det
bliver nødvendigt, kan bestyrelsen senest 1. oktober beslutte at opkræve 500 kroner pr. medlem.

Pkt. 10

Eventuelt

Hjarnø Vinlaug betaler for strøm i Hjarnø Vingaard (vineriet). Da der er yderligere udgifter forbundet med
vinfremstilling, blev det besluttet, at vinlauget betaler en husleje på 300 kroner om året (3.600 kr. om året)
Dette skal tages op på hver generalforsamling. 1. husleje bliver 1. april 2018.
Steen stiller sin pavillon til rådighed i forbindelse med vinsmagning på marken, ligesom vi låner bænke af
Lars.

Laila

