
 
 

Referat af bestyrelsesmødet i 
Super-Brugsens Vinklub, Fensmark 

 
 
 

tirsdag den 28. september 2010 
 
 
 
Til stede var: 
Peder Rasmussen 
Per Mastrup 
Jette Larsen 
Jan Bolhøj 
Renè Pedersen 
 
Fraværende var: 
Flemming Nielsen 
Hans Larsen 
 
På dagsordenen var: 
 
1. Er vi tilfredse med afviklingen af første vinklubaften? 
2. Gav det et tilfredsstillende overskud? 
3. Skal vi registrere medlemmerne fremover, så der ikke kommer gratister? 
4. Er arbejdsfordelingen rimelig i klubben?. Er der opgaver vi kan deles bedre om? 
5. Spørgeskemaer. - Har vi fået besvarelser, vi kan arbejde videre med? 
6. Med 30 arrangementer i vinklubben, skal vi have lavet en bemanding, så vi ikke  
7. skal møde alle sammen hver gang. 
8. Vi fik aldrig hædret medlem nr. 100 og 200. Skal vi det? 
9. Bliver vi ved med at tage medlemmer ind? 
10. Skal vinklubbens bestyrelse betale for glas? 
 
Mødet startede kl. 19.00 og bestyrelsen gik straks i gang med dagsordenen. 
 
Følgende blev besluttet: 
 
Punkt 1. 
Der skal fortælles lidt mere om vinene. Vi afventer flere spørgeskemaer og kan så justere hen ad vejen. 
Ellers var det i store træk O.K. 
 
Punkt 2. 
Regnskabet er ikke opgjort endnu. Vi blev enige om, at der skal laves delregnskaber, så vi kan se 
hvordan økonomier har været ved hvert arrangement. 



 
Punkt 3. 
Medlemmerne skal fremover registreres ved alle arrangementer ved hjælp af print af deltagerlister. 
 
Punkt 4. 
Peders arbejdsbyrde i klubben er for stor. Uddelegering af arbejdsopgaver bliver måske aktuelt på et 
eller andet tidspunkt. Han forventer i fremtiden flere kommentarer fra den øvrige bestyrelse. 
 
Punkt 5. 
På nuværende tidspunkt er der 10 besvarelser. De tegner et positivt billede af arrangementet. De eneste 
rigtig negative svar er, at smagsprøverne er for små. 
 
Punkt 6. 
I starten skal der være 4 bestyrelsesmedlemmer pr. arrangement i Vinskolen. Hans og Per skal på hvert 
sit hold, da der skal låses i bygningen. Ved de individuelle arrangementer skal hele bestyrelsen så vidt 
muligt komme. Jette udarbejder en mødeplan. Renè kan ikke komme onsdage og bliver derfor sat på de 
2 torsdage. Per og Renè sørger for pakning af vinglas til vinskolen. 
 
Punkt 7. 
Tiden er forpasset nu, da ingen af dem var tilmeldt arrangementet den 24. september, men det kan 
måske blive aktuelt på et andet tidspunkt. 
 
Punkt 8. 
Vi er nu oppe på 285 medlemmer, men indtil videre tager vi nye medlemmer ind. 
 
Punkt 9. 
Bestyrelsen udfører et stort ulønnet arbejde for klubben og skal derfor ikke betale for glas. 
 
Mødet sluttede ca. kl. 22.00. 
 
Næste møde er mandag den 1. november 2010 kl. 19.00 i brugsens mødelokale. 
 
 
Referat skrevet af Jette Larsen 29/9-10. 
Godkendt af bestyrelsen den 3/10-10 
 


