
Siemens Vinklub  
 
Referat af Generalforsamlingen den 28.10.2020 afholdt som MS Teams møde 
/ referent Susanne Romny Jørgensen 
 
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: Stig Bisgaard: Modtager genvalg) 
8) Eventuelt 

* Bestyrelsen har ikke forslag til vedtægtsændringer 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
Palle Stage valgt som dirigent 
Susanne Romy Jørgensen valgt som referent 
Indkaldelse er sket iht vedtægter. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Formandens beretning / v. Stig Bisgaard 
Se vedhæftede fil ”Siemens Vinklub Beretning 19_20” 
Beretningen er godkendt! 
 
Fremlæggelse af regnskab / v. Finn Baagøe Hansen 
Gennemgang driftsregnskab 19/20 
Balance 19/20 
Se vedhæftede fil ”Siemens Vinklub Beretning 19_20” 
 
Regnskabet er godkendt! 
 
4. Indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
5. Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år 
 
Stig fortalte lidt om planerne i Siemens bygningen i Ballerup. Den næste tid vil der flytte udefra kommende 
firmaer ind i bygningen. 
 
Hvad bringer 20/21? / v. Stig Bisgaard 



Vinarrangementer: For resten af 2020 er det ikke muligt at afholde vinarrangementer. Hverken i Siemens 
bygningen ej heller ude i byen. 
 
6. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 
 
Budget 20/21 / v. Finn Baagøe Hansen 
Gennemgang af budgettet. 
Kontingentet forbliver uændret. 
Se vedhæftede fil ”Siemens Vinklub Beretning 19_20” 
Budgettet er godkendt! 
 
7. Valg af bestyrelse, samt valg af revisor 
                             - på valg er formand Stig Bisgaard, som modtager genvalg 
                             - på valg er revisor Karin Slag  
  
 
Stig Bisgaard og Karin Slag blev enstemmigt genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
 
Julegave: Vingaven vil i år blive ”flottere” end tidligere 
 


