General forsamling i Single Rock Cafe Horsens
2020
Halv- og helårsmedlemmer i Single Rock Café Horsens indbydes hermed til den årlige general forsamling.
Generalforsamlingen finder sted:
Fredag d. 18. september 2020 kl. 18.00 i Vestbyens Beboerhus, Vestergade 7b, stuen
Bemærk at generalforsamlingen afholdes i stueetagen.

Endelig dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åbning af generalforsamlingen v/ formanden.
Valg af Dirigent.
Valg af referent og stemmetællere.
Godkendelse af dagsorden for Generalforsamlingen.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Bjarne Kramer: 2 forslag ang. vinudvalg, se bilag 1
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af bestyrelses medlemmer ( 5 eller 7stk)
På valg er: Sanne Jespersen
Trine Verner
Keld Illemann (suppl.)
Alex Durand (suppl.)

( ønsker ikke genvalg)
( modtager genvalg )
( ønsker ikke genvalg)
( ønsker ikke genvalg)

Ikke på valg:
Dorte Skovlund Jensen
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af revisor og revisor suppleant.
12. Eventuelt.
Kun medlemmer med gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskort TEGNET i SRC Horsens har adgang og
stemmeret til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemskort skal medbringes og
forevises ved indgangen.
Foreningen er vært ved en øl/vand under generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil Foreningen
være vært med et par stykker smørrebrød. Nødvendig med tilmelding af hensyn til traktementet.
Med venlig hilsen
Single Rock Café Horsens- Bestyrelsen

BILAG 1
Dato

2020-03-10

Hej kære Bestyrelse
I fortsættelse af det seneste medlemsmøde fremsættes hermed følgende forslag til behandling på
generalforsamlingen:
Vinudvalg
Der skal i klubben oprettes et Vinudvalg, som i samarbejde med Bestyrelsen får til opgave at sikre et
bredere udvalg af vin i klubben.
Opgavefordeling
Opgaverne deles mellem bestyrelse og vinudvalg således:
1. Bestyrelsen sætter rammerne for Vinudvalget på følgende områder:
1.1. En eller få salgspriser i baren for at lette ekspeditionen
1.2. Fastsættelse af forsvarligt avanceniveau. Regneark med eksempler er udarbejdet på såvel BiB som
flasker og vedhæftet dette forslag.
1.3. Fastsættelse af maksimalt antal flasker på lager i SRC (BiB bokse kan omregnes til antal flasker)
1.4. Fastlæggelse af minimumsmængde pr. salg – eksempelvis kun salg af hele flasker, hvorimod salg
fra BiB bokse kan ske i glas eller karaffel.

1. Vinudvalget finder vine, som overholder Bestyrelsens rammer
2.1. Vinudvalget foretager indkøb samt transporterer vinene til SRC
2.2. De leverede mængder skal overholde max. antal på lager i SRC
2.3. Vinudvalget leverer en smageliste pr. vin, således at medlemmerne kan notere smagsresultater
Det giver feedback til Vinudvalget, og medlemmerne kan ved genbesøg se, hvordan de tidligere
har bedømt vinene.
2.4. Kan indkøbte vine ikke sælges til medlemmerne, er vinudvalget forpligtet til at købe dem tilbage
til købspris til nydelse derhjemme.

Øvrige bemærkninger
•

Forslaget skal dels opfylde ønske blandt medlemmerne om et lidt bredere vinudvalg, dels sikre at
bestyrelsen har styr på økonomi og risiko.

•

Den nuværende ordning med BiB bokse fortsætter selvfølgelig.

•

Det skal understreges, at der under ingen omstændigheder må leveres vin, som er indkøbt uden for
Danmark af hensyn til Klubbens spiritusbevilling.
Der skal således være betalt moms og afgifter til Told & Skat af al vin.

•

Der er udarbejdet regneeksempler (vedhæftet denne mail) til at overskueliggøre mulige scenarier
mht. BiB og flasker

Alternativ
Såfremt ovenstående ikke kan vedtages på generalforsamlingen ønskes alternativt forslag fremsat:
Bestyrelsen skal fastlægge størrelsen på ”Prop-penge” pr. flaske, som medlemmerne selv medbringer.
Beløbet skal ligge på niveau med den i dag realiserede avance på BiB boksene.
Dette eliminerer betydning af prisen på den enkelte flaske vin, men Klubben har samme avance, som hvis
Klubben havde solgt samme mængde fra BiB boks til medlemmet.
Evt. kan man printe en meget lille label, som medlemmet får udleveret i baren ved betaling af Prop-penge”
og klistrer på flasken således, at alle til enhver tid kan se på den enkelte flaske, om der er betalt behørig
”afgift” til Klubben.
Undertegnede vil kunne forsyne Klubben med disse labels.

I øvrigt
Venligst bekræft modtagelsen af denne mail.
Med venlig hilsen
Bjarne R. Kramer

Beregninger på
køb/salg af vin
i SRC
Emballage

Mængde

Købspris

Antal Karafler/flasker

Salgspris/stk

Omsætning

Fortjeneste

3L BIB

4 flasker

130

8

35

280

150

Flaske 0,75 l

4 flasker

200

4

100

400

200

Flaske 0,75 l

3 flasker

100

3

100

300

200

