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Referat fra Generalforsamling 6. oktober 2020. 
 

 

 

Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning om det forløbne år 

3. Det reviderede regnskab (2019) forelægges til godkendelse 

4. Indkomne forslag.    

5. Budget for det indeværende år (2020) forelægges, samt forslag til kontingent for 2021  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Formanden Jørn Schou-Nielsen bød velkommen til de fremmødte. Bestyrelsen foreslog Leif Frandsen 

Macheel som dirigent og Leif blev enstemmigt valgt. Flemming Hansen blev herefter valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen jo med gyldig grund (corona nedlukning) var 

flyttet fra den oprindeligt planlagte dato den 17. marts 2020 til ny dato den 6. oktober 2020 og også til 

afholdelse den nye dato var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel, som vedtægterne kræver. 

I alt 15 personer, heraf 15 stemmeberettigede, inklusive den samlede bestyrelse dog uden suppleant deltog i 

Generalforsamlingen. 

 

 

2. Formandens beretning. 

Formanden Jørn Schou-Nielsen aflagde beretning for 2019, hvori årets klubaftener og arrangementer blev 

kommenteret. Formanden konstaterede at medlemstallet synes tilfredsstillende og at deltagerantallet i årets 

arrangementer havde været meget fint. Beretningen blev herefter godkendt. 

  

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskab for 2019 blev gennemgået på generalforsamlingen af kassereren Søren Kirkeby Andersen. Årets 

indtægter udgjorde kr. 33.850, mens udgifter udgjorde kr. 35.187. Årets resultat var derfor et beskedent 

underskud på 1.337 kr. Klubbens indestående pr. 31. december 2019 udgjorde 7.182 kr. Herefter blev 

regnskabet enstemmigt vedtaget.  

 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen. 
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5. Fremlæggelse af budget for 2020 samt forslag til kontingent for 2021. 

Kassereren fremlagde budgettet for 2020, som var på samme niveau som regnskabet for 2019 dog med et 

budgetteret overskud på ca. 2.000 kr. På trods af en del aflyste arrangementer i foråret 2020, har bestyrelsen 

valgt at fastholde det oprindelige budget.  

Samtidig med et forslag om uændret kontingent (300 kr.) for 2021, blev budgettet godkendt af 

generalforsamlingen uden bemærkninger. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

I henhold til klubbens vedtægter var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 

Jørn Schou-Nielsen  

Jens Jørgen Frøstrup   

Kaj Husman  

Michael Mattern (suppleant)  

 

Jørn Schou-Nielsen, Jens Jørgen Frøstrup og Kaj Husman meddelte, at de modtog genvalg, hvorefter de alle 

blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Suppleant Michael Mattern var ikke til stede på 

generalforsamlingen, men havde forlods meddelt bestyrelsen at han ligeledes modtog genvalg. Herefter blev 

han ligeledes enstemmigt genvalgt som suppleant. Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde den 

29. oktober 2020 konstituere sig selv jævnfør klubbens vedtægter. 

 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Knud Bay Jørgensen blev genvalgt til revisor. Ole Hansen blev herefter genvalgt som revisor suppleant. 

 

 

8. Eventuelt 

Under eventuelt blev der fremsat flg. forslag til bestyrelsen vedrørende næste års arangementer: 

• Rosé aften  

• Champagne smagning (en arrangør - ”Champagne for alle” blev anbefalet) 

 

Jørn Schou-Nielsen spurgte om der var stemning for en portvins smagning og hvad sådan en smagning i så 

fald måtte koste. Der var bred enighed om at det var en god ide og at sådan en aften nødvendigvis må koste 

mere en normal vinsmagning. Der blev nævnt priser for sådan en aften fra 300 til 500 kr., samt forslag om at 

medlemmer måske havde en god flaske portvin liggende som kunne indgå til en fornuftig pris for derved at 

holde omkostningerne nede. Bestyrelsen lovede at arbejde videre med de fremsatte forslag.  

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lukket. 

 

 

 

Ramsø Vinklub 

 

Flemming Hansen 
sekretær 

 


