
SuperBrugsens Vinklub 
Stiftet af SuperBrugsen, Gilleleje 
En klub for livsnydere. 

 

Vedtægterne er udarbejdet af SuperBrugsen Gilleleje 

og danner grundlag for vinklubbens arbejde og 

generalforsamlinger. SuperBrugsens vinklub er 

grundlagt af og en del af SuperBrugsen Gilleleje.  

 

§ 1 

Stiftelse,navn og hjemsted 

 

Foreningens navn: SuperBrugsens Vinklub, Gilleleje 

Stiftet den 12. juni år 2014.  

Foreningen er beliggende i Gilleleje og uløseligt 

tilknyttet samt stiftet af SuperBrugsen i Gilleleje. 

SuperBrugsens adresse er hjemstedet, hvor 

bestyrelsesmøder holdes, medmindre SuperBrugsen 

bestemmer andet. 

 

Foreningen anmeldes til CVR registeret. 

 

§ 2 

Formål 

 

Formål og virke. At udbrede kendskabet til vin 

gennem smagninger, vinskoleforedrag af både interne 

og eksterne foredragsholdere.  

 

Klubbens formål er gennem sociale sammenkomster 

samt nyhedsbreve, at skabe et socialt netværk for 

nydere, som sætter pris på livets glæder med vinen i 

centrum.  

 

Antal arrangementer pr. år overlades til bestyrelsen. 

Arrangementerne skal hvile i sig selv gennem 

brugerbetaling. Alle vine og vinsmagninger foregår 

alene med produkter handlet via SuperBrugsen. 

 

§ 3 

Medlemskab  

 

Som medlem af Super-Brugsens Vinklub optages 

mænd og kvinder der er fyldt 18 år. 

Alle godkendte medlemmer er valgbare. 

 

Indmeldelse skal ske skriftligt, herunder pr. mail, sms. 

eller anden digital metode. 

På de ordinære generalforsamlinger fastsættes 

kontingentet pr. person efter indstilling fra bestyrelsen 

eller et medlem. Kontingentet er bestyrelsens buffer og 

til daglig drift. Foreningen skal hvile i sig selv, og et 

årligt overskud skal komme medlemmerne til gode via 

vinklubbens arrangementer. 

 

Æresmedlemmer udnævnes kun i særlige tilfælde, hvor 

bestyrelsen finder, at et medlem har ydet en helt 

ekstraordinær indsats for foreningen. 

 

Handler et medlem i strid med vedtægterne eller vitale 

etiske regler kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. 

Denne kan, hvis det ønskes, få eksklusionen på 

dagsordenen for næste generalforsamling. 

 

§ 4 

Hæftelse 

 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer 

hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede 

forpligtelser. Alene foreningen hæfter med sin evt. 

formue, medmindre bestyrelsen har handlet 

uforsvarligt. 

§ 5 

Bestyrelsens sammensætning 

 

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer (heraf skal 1-3 

være udpeget af ledelsen i SuperBrugsen i Gilleleje).  

Denne ret kan aldrig ændres. 

5 medlemmer skal vælges og kan ikke udpeges. 

Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen 

sig selv med følgende:  

1. Formand (ansvarlig for arrangementer samt 

nyhedsbrevene).  

2. Næstformand 

3. Sekretær 

4. Kasserer  

5. 2– 4 bestyrelsesmedlemmer (afhængig af antal 

repræsentanter fra SuperBrugsen). 

 

Der vælges 2 suppleanter, som indgår i 

arrangementsudvalget. Arrangementsudvalget udgøres 

primært af bestyrelse, suppleanter og revisorer. 

Bestyrelsen kan dog hente personer udenfor 

bestyrelses- og suppleantkredsen til arrangementer. 

 

Der vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. 

Revisorer og suppleant for disse, må ikke være 

medlem af bestyrelsen. Valget gælder en toårig 

periode.  

 

Formanden, en af SuperBrugsens repræsentanter og 

kassereren tegner foreningen i overensstemmelse med 

beslutninger truffet af generalforsamling og bestyrelse. 

 



Bestyrelsen kan uddelegere denne kompetence i 

forbindelse med konkrete opgaver. 

 

Foreningen opretter en bankkonto i COOP Bank eller 

SuperBrugsen Gillelejes daglige bank. 

 

§ 6 

Bestyrelsens beslutninger 

 

Beslutninger kræver, at mindst ½-delen af hele 

bestyrelsen stemmer for. 

 

Opstår der stemmelighed er bestyrelsesformandens 

stemme afgørende. Ved formandens fravær er 

næstformandens stemme afgørende. 

 

Datoer for bestyrelsesmøder aftales ved hvert 

bestyrelsesmøde eller afholdes, når formanden eller 4 

bestyrelsesmedlemmer ønsker det og senest 14 dage 

efter ønskets fremsættelse.  

 

Ved enhver indkaldelse til bestyrelsesmøde angives en 

dagsorden.  

 

Der føres protokol på hvert bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formand 

eller næstformand er til stede, sammen med mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 

repræsentere SuperBrugsen.  

 

§ 7 

Regnskab 

 

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. 

Kassereren varetager bestyrelsens samlede 

regnskabsaflæggelse.  

 

Regnskabet skal før den ordinære general-forsamling 

være revideret og påtegnet af bestyrelsen og 

revisorerne senest 3 måneder efter regnskabsårets 

udløb. 

 

Den siddende bestyrelse og suppleanter, samt revisorer 

oppebærer ikke honorar for deres arbejde. De vil dog 

være fritaget for kontingent. Ved arrangementer vil 

alene medhjælpere godkendt af bestyrelsen kunne 

deltage gratis. 

§ 8 

Generalforsamling 

 

SuperBrugsens Vinklubs højeste myndighed er 

generalforsamlingen. Den ledes til dagligt af den 

valgte bestyrelse. Alene de i vedtægterne nævnte 

undtagelser er gældende. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 

andet kvartal.  

 

Indkaldelsen sker senest 4 uger forinden ved 

udsendelse af digitalt nyhedsbrev med dagsorden.  

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest 14 dage før afholdelse af 

generalforsamlingen.  

 

 

 

Hvis der indkommer forslag til dagsordenen skal 

endelig dagsorden udsendes digitalt senest 7 dage 

forud for generalforsamlingen. Ellers gælder først 

udsendte dagsorden. 

 

Al korrespondance foregår digitalt.  

 

Dagsordenen skal indeholde følgende:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere (mindst 2 personer). 

4. Aflæggelse af beretning for året. 

5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget for  

    det kommende regnskabsår. 

6. Indkomne forslag.  

7. Fastsættelse af næste års kontingent 

8. Valg af 5 (jfr. § 5) bestyrelsesmedlemmer. 

    3 vælges på lige år og 2 på ulige år. 

9. Valg af 2 suppleanter - på valg hvert år.  

10. SuperBrugsen Gilleleje indstiller 1-3 personer 

     til bestyrelsen hvert år. Disse indgår på lige  

     fod, i den efterfølgende konstituering. 

9. Valg af 2 revisorer for 2 år. 

10. Valg af 1 revisorsuppleant - for 2 år.  

11. Eventuelt (alt kan debatteres, men intet besluttes).  

 

§ 9 

Afstemninger mm. på generalforsamlingen 

 

Adgang og stemmeret ved generalforsamlingen har 

alle medlemmer af SuperBrugsens Vinklub. 

Kontingent skal dog være betalt senest 1 måned før 

generalforsamlingen. Alle lovlige medlemmer er 

valgbare. 

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de 

fremmødte stemmeberettigede personer ved simpelt 

flertal.  

 



Afstemninger foregår ved håndsoprækning, 

medmindre dirigenten beslutter andet. Alle personvalg 

foregår dog skriftligt. 

 

SuperBrugsens Vinklubs medlemmer, som er 

forhindret i at være til stede, kan vælges/genvælges, 

såfremt de har afgivet en skriftlig erklæring herom.  

Der kan stemmes ved fuldmagt, men et medlem kan 

max medbringe 3 fuldmagter. 

 

Vedtægtsændringer kan alene ske på en 

generalforsamling, hvis 2/3 af de fremmødte 

medlemmer går ind for ændringen, og denne ikke 

strider mod ufravigelige bestemmelser i disse 

vedtægter. 

 

Ingen vedtægtsændringer kan fratage SuperBrugsen 

dets ejerskab af foreningen eller antallet af 

repræsentanter i bestyrelsen. Antallet af øvrige 

bestyrelsesmedlemmer kan ikke overstige 5. 

 

§ 10 

Kontingenter 

 

Kontingentet fastsættes på den årlige 

generalforsamling og følger regnskabsåret - 

1. januar til 31. december. Medlemmer betaler 

kontingent senest 15. januar.  

 

Der kan forventes en brugerbetaling ved 

arrangementer, til dækning af udgifter.  

 

§ 11 

Regnskabet i øvrigt 

 

Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt 

driftsregnskab, ledsaget af en statusopgørelse.  

Det påhviler i øvrigt kassereren, på anmodning fra 

formanden, til enhver tid at forelægge en 

regnskabsoversigt, til direkte sammenhold med 

indestående på klubbens bankkonto.  

 

Kassereren må kun undtagelsesvis ligge inde med 

mere end 1000.-kr. (f.eks. kasse med byttepenge).  

Ved arrangementer vil vi af sikkerhedsmæssige 

årsager, bruge SuperBrugsens pengeboks. Pengene 

skal på første hverdag indsættes på klubbens konto.  

 

§ 12 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 

bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når 

mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig 

begrundet anmodning om det over for formanden og 

med angivet dagsorden..  

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 

senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til 

formandens kendskab.  

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær general-

forsamling er 2 uger. 

 

§ 13 

Ophørsbestemmelser 

 

Foreningen kan alene opløses med 2/3 flertal på 2 på 

hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af 

opløsning af SuperBrugsens Vinklub, anvendes en evt. 

formue til en festlig afslutning for medlemmerne. 

SuperBrugsen kan vælge af lukke sin vinklub. 

 

§ 14 

Nyhedsbrev 

 

Nyhedsbrevet er web.- og mailbaseret. Her vil Brugsen 

og bestyrelsen informere om klubaktiviteter og tilbud. 

 

§ 15 

Diverse: 

 

Klubbens aktiviteter findes på klubbens eventuelle 

hjemmeside. Ellers orienteres pr. mail. 

Vinklubben kommunikerer elektronisk på www eller 

e-mailadressen: 08106VK@superbrugsen.dk eller en 

fremtidig ny mailadresse, hvis en sådan skulle opstå. 

 

Der vil fra gang til gang blive taget stilling til, om 

vinklubmedlemmerne har fortrinsret til 

klubarrangementer. I så fald varsles medlemmerne      

7 dage før almindelig offentliggørelse. 

 

Disse vedtægter er godkendt på en stiftende 

generalforsamling den 12.06.2014 

 

 

Vedtaget 12. juni 2014 

 

 

Jens Birkmose 

_____________________________________ 

Dirigentens underskrift 
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