
 

 

 
 

VSOD – Vin & Spiritus Organisationen i Danmark 
Børsen | 1217 København K | +45 3374 6000 | vsod@vsod.dk | www.vsod.dk 

 

 

Side 1/4   

Referat 

Ordinær papir-generalforsamling den 11. maj 2020 
Fuldmagter:  Adriat Vinimport, Amalie Vinimport, Arcus Danmark, Diageo, Hans Just 

Group, Ludv. Bjørns Vinhandel, Nordic Gin House, NICVIN, Nyborg 

Distillery, Pernod Ricard Denmark, Sprit & Co., Taster Wine, Norhlund, 

Treasury Wine Estates, CPH Distillery, Duxbury, Isle of Møn Spirits, 

Nordisk Brænderi, Organic Spirits Denmark, Stauning Whisky, Søgaard 

Bryghus, Trolden Bryghus, Whisky.dk samt Wild Distillery 

Der blev indkaldt til generalforsamling den 30. marts 2020 med afholdelse den 11. maj 2020. 

Indkaldelsen blev den 1. maj 2020 ændret til en papirgeneralforsamling grundet 

forsamlingsforbuddet i forbindelse med Covid-19. Sekretariatet kan hermed konstatere, at 

generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. 

 

Alle medlemmer var blevet opfordret til at indsende deres stemme via fuldmagt til 

nedenstående punkter: 

  

• Godkendelse af regnskab 2019 

• Godkendelse af budget 2020 

• Godkendelse af Michael Lauemøller som revisor 

• Godkendelse af at nuværende bestyrelse bliver siddende til den ekstraordinære 

generalforsamling 31. august 2020 

   

Sekretariatet kan konstatere, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da vi har 

modtaget 24 fuldmagter, som tilsammen udgør 38 stemmer – hvilket er mere end halvdelen 

af stemmerne, som vedtægterne foreskriver. 

  

Alle punkter på dagsordenen blev godkendt enstemmigt! 

  

Øvrige punkter fra den vedtægtsbestemte dagsorden tages op på foreningens 

ekstraordinære generalforsamling d. 31. august 2020. 

  

Formand Carsten Suhrkes formandsberetning 2019 

 

Kære medlemmer og bestyrelse, 

Hermed følger formandsberetningen for VSOD 2019. Et stærkere VSOD Vi oplever en stadig stigende 

forbrugerinteresse for vin og spiritus i Danmark, men samtidigt også tiltagende kritisk fokus på vores 
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branches sundhedsmæssige aspekter. Dette øger risikoen for dårlig medieomtale, højere punktafgifter 

og mere restriktiv politisk regulering. For at imødegå dette er et stærkt branchefællesskab afgørende, 

så VSOD har en større berettigelse end nogensinde før. Det er derfor glædeligt, at vi i 2019 kunne 

byde 28 nye medlemmer velkommen, hvilket bringer foreningen op på 51 medlemmer. 

  

Den offentlige debat 

 Den offentlige alkoholdebat er blevet væsentligt skarpere og mere polariseret de senere år, selvom 

det samlede alkoholforbrug i Danmark er faldet markant over de seneste 15 år. Men de unges 

alkoholforbrug er fortsat det højeste i Europa, og det skal der gøres noget ved. VSOD har i mange år 

været fortaler for en ensartet salgsaldersgrænse på 18 år for alle alkoholprodukter, uanset 

alkoholtype, samt ens regler i alle salgskanaler. Dette er et ansvarligt politisk ønske, som vi i 2020 vil 

arbejde målrettet videre med og gerne i samarbejde med andre partnere. I foråret 2019 nedlagde vi 

GODA som selvstændigt underudvalg for i højere grad at drive denne agenda gennem medier og 

politiske interessenter. 

  

Politik 

I 2019 fik Danmark en ny regering, hvilket betyder, at vi som interesseorganisation har skulle skabe 

dialog med et helt nyt hold af ministre og ordførere inden for erhverv, skatter og afgifter og sundhed. 

VSOD har altid søgt dialogen med ministre og ordførere med henblik på en åben og saglig debat om 

vores politiske ønsker, også på områder hvor vi ikke altid er enige med den siddende regering. Siden 

valget er det lykkes at få møder og dialog med en række politiske ordførere, hvoraf mange er nye på 

deres poster. 

  

I 2019 fik vi en 3 % reduktion i vinafgiften, men det blev desværre ikke til afgiftsnedsættelser på vin og 

spiritus i Finansloven 2020. I lyset af regeringsskiftet betragter vi det dog som en halv sejr at have 

undgået stigende punktafgifter i år. Desværre er der stadig en urimelig afgiftsbelægning mellem vores 

og bryggeribranchens produkter, for i VSOD mener vi, at alkohol er alkohol, og at afgiften per 

genstand bør være ens på alle alkoholprodukter. Vi vil som organisation fortsætte vores bestræbelser 

på afgiftsnedsættelser i de kommende år. Endvidere bør vi fortsætte vores gode principper om 

ansvarlig ”selvjustits” i salg og markedsføring af vores produkter, så vi fortsat undgår yderligere 

lovgivningsrestriktioner.  

  

Brexit blev der talt meget om i 2019, og der er ingen tvivl om, at det fortsat vil være et emne til mange 

drøftelser og forundring. Vi kan kun håbe på, at kommende handelsaftaler ligger så tæt op ad 

nuværende lovgivning som muligt, og at der ikke bliver for mange særregler og krav til eksport og 

import af vin og spiritus til Storbritannien. 

  

Efter mange års forhandlinger blev EU’s Spiritusforordning endelig vedtaget i starten af 2019. 

  

Folketingets Vin og Spiritus Societet, som blev etableret i 2017 med det formål at vise politikkerne 

vores branche, produkter og ejerne bag virksomhederne, fik i efteråret kritisk presseomtale. Politikerne 
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blev udfordret på deres inhabilitet ved at deltage på sådanne events arrangeret af erhvervslivet, og vi 

blev udfordret på, om det er indirekte betaling for lobbyisme og politikernes opmærksomhed. 

  

VSOD mener, at hverken vi eller politikerne har noget som helst moralsk i klemme ved disse 

arrangementer, men at politikerne tværtimod har en forpligtelse til at søge viden og input fra mange 

forskellige sider - herunder også fra vores branche. Formatet i Societet har absolut intet med 

bestikkelse eller konkrete modydelser at gøre. Det er min opfattelse, at Societetets formand Mads 

Fuglede (V) og undertegnede lykkedes at imødegå kritikken og forklare formålet med Folketingets Vin 

og Spiritus Societet, så sagen ikke blev kritisk for vores brancheforening. Vi afholdt således endnu et 

arrangement før jul, efter at debatten var gået i sig selv. 

  

Ansvarlighed og egenregulering i branchen 

Sagen gav ligeledes anledning til at nævne VSOD’s holdninger til ansvarlighed, herunder vores 

konkrete forslag om at begrænse salg af alle alkoholprodukter i detailhandlen til 16-17-årige. Dette har 

været foreningens holdning i flere år og er beskrevet i et af vores offentligt tilgængelige Policy Papers 

på foreningens hjemmeside, og endelig lykkedes det at få stor og positiv mediedækning af vores 

politik. Jeg er glad for, at vi endelig er lykkedes med at komme bredt ud med vores ansvarlige 

synspunkt på dette område, og jeg synes i øvrigt, at det ville klæde Bryggeriforeningen, at synes det 

samme. 

  

Det er denne form for ansvarlighed i afsætningen af vores produkter, som skal til for at vise samfundet 

og politikerne, at vi påtager os et eget ansvar, som forhåbentlig kan give os indirekte indflydelse på 

den lovmæssige regulering af vores branche. 

  

Som en del af vores arbejde med ansvarlighed og egenregulering har VSOD også i 2019 haft en fast 

repræsentation i Alkoholreklamenævnet, som sikrer, at branchen selv tager stilling til klager over 

reklamer, hvori der opfordres til usundt indtag af alkohol. Nævnet har igennem 2019 arbejdet på en 

revidering af ’Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer’. Et arbejde der næsten er 

færdigt, og vi kan forvente at modtage de nye retningslinjer inden sommerferien. 

  

I slutningen af 2019 blev vi også enige om et fornyet samarbejde med Bryggeriforeningen i form af 

genaktivering af Alkoholpartnerskabet. Formålet med Alkoholpartnerskabet er at skabe et slagkraftigt 

forum for en koordineret landsdækkende indsats på alkoholområdet. Et mere slagkraftigt forum end 

vores eget GODA. Alkoholpartnerskabet ønsker at tage et aktivt medansvar for at bekæmpe 

uansvarligt alkoholforbrug og beskytte børn og unge. Vi indgik en aftale med Bryggeriforeningen om 

fælles finansiering af en 2020 aktivitetsplan, denne er dog netop blevet udskudt til 2021 pga. Covid-19 

krisen i vores branche. 

  

Fra næste år skal Alkoholpartnerskabets kerneaktiviteter atter udmøntes i projektsamarbejde med den 

hensigt at igangsætte initiativer og forankre viden om ansvarlig alkoholkultur i Danmark. Der vil 

primært være fokus på beskyttelse af børn og unge, for alkohol er et voksenprodukt og ikke for børn 

og unge under 18 år. Alkoholpartnerskabet ønsker ikke at være belærende og komme med en løftet 
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pegefinger, men derimod at motivere danskerne til en holdnings- og adfærdsændring. Udover VSOD 

består Alkoholpartnerskabet af følgende organisationer: Dansk Erhverv, Bryggeriforeningen, DSK, 

Horesta og DRC. 

  

VSOD’s økonomi 2019 

Resultatopgørelsen for 2019 viser et mindre underskud på godt 10.000 kr. efter renter og 

kursreguleringer, mod et budgetteret underskud på 37.000 kr. Det skal nævnes, at VSOD i 2019 har et 

mindre overskud på godt 4.000 kr. før renter og kursreguleringer. 

  

Bestyrelsen besluttede i efteråret 2019 at investere halvdelen af organisationens egenkapital i 

obligationer, mhp. at modvirke den negative rentetilskrivning, som blev implementeret i Nordea og 

mange andre banker i 2019. Vi er ikke en investeringsforening, men ønsker blot at undgå negativ 

forrentning af vores likvide midler, så investeringen er foretaget med lavest mulige risikoprofil gennem 

en Nordea Obligationsfond. Pr. april i år var afkastet trods Covid-19 krisen på niveau med det den 

negative forrentning på -0,7%, som havde været alternativet. Det er min forventning, at vi i 2020 vil 

ende med et bedre afkast end at ligge kontant med vores egenkapital. 

  

2020 

Fremtiden ser spændende ud, men særligt 2020 bliver udfordrende! Grundet Covid-19 står vi midt i 

den største økonomiske og samfundsmæssige krise siden 2. verdenskrig. Det startede som en 

sundhedskrise, og er nu også blevet en økonomisk krise, som p.t. rammer vores branche hårdt. 

VSOD har gennem hele krisen arbejdet tæt sammen med Dansk Erhverv mhp. at stille forslag og krav 

til hjælpepakker og økonomiske foranstaltninger til gavn for vores branche. Det arbejde har vi både 

udført alene og i samarbejde med andre brancheorganisationer under Dansk Erhverv. 

  

Som en lille økonomisk hjælp til alle vores medlemmer besluttede bestyrelsen i sidste uge at give 25 

% på VSOD kontingentet for 2020. Dette er et helt ekstraordinært tiltag, som forventes at give 

underskud i 2020 regnskabet, men som kan dækkes af egenkapitalen i dette ekstraordinære år, vi er 

befinder os i. Ikke mindst i krisetider er det afgørende, at vi står sammen i branchen. VSOD og Dansk 

Erhverv står klar med fortsat støtte og politiske agendaer til gavn for alle vores medlemmer. 

 

* 

Dette var mit første år som formand for VSOD, og jeg vil gerne takke for jeres opbakning, og den tillid I 

har vist mig. Jeg vil slutte min beregning med en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, 

samt takke Dansk Erhverv som vi har et godt og tæt samarbejde med omkring afgiftspolitik og en 

række andre forretningsområder. Endeligt skylder vi alle en stor tak til vores sekretariatschef Nikolai 

Klausen, som altid leverer en utrættelig, kompetent og passioneret indsats for vores forening. 

  

Jeg ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde i VSOD - tak. 

  

VSOD, 01.05.2020 - Carsten Suhrke Formand 
 


