
 

 
 

 

 
Referat bestyrelsesmødet 

Tirsdag den 10. november kl. 19.00 i Super Brugsens lokale 

Bestyrelsen: Flemming Nielsen, Michael Felskov, Per Mastrup, Birgit Rasmussen, Jan Bolhøj, 
Hans Larsen. Henrik Andersen, Jakob B Frydkjær, Peter A Nielsen 
Afbud fra: Jan Bolhøj 
 

1.  Velkomst / nyt fra formanden: Fuld fart på, men der er et Vinnyt på vej. Det sidste ifb. med 
Portvinsaften med Karsten Riis er på plads. 

Smagte vin til and og rødkål, så Jakob fik svar på spørgsmålet ”passer det til and”.   

Drøftede muligheder for at få mere feedback på hjemmesiden, samt ønsker og input fra 
medlemmerne. 

2.  Evaluering af arrangementer:  Portugesisk / Spansk aften: En rigtig god aften med en positiv 
stemning. God vin og mad. Tak til Jan og Peter.God feedback fra deltagerne. 

Gourmet aften: En super god gourmet aften med glade gæster. Tak til Per og Søren. Tiden mellem 
retterne tilpasses bedre næste gang, og der skives forventet sluttid. 

Mousserende vin og Go West: Spændende med forskellige californiske vindistrikter. Koncentrede 
deltagere med gode spørgsmål, roser til Anni. Drøftede maden, Flemming tager aktion. 

3.  Kommende arrangementer: 13.11 Portvin v/ Karsten Riis, der er udsolgt.  og 4.12 
Julesmagning, der er stadig ca. 20 pladser så det kan nås endnu. 

Forårs arrangementer sættes til salg inden jul: 12.02 Italiensk aften m/ Nanna Vad, 11.03 
Generalforsamling, 15.04 evt. Raun familien, 20.05 evt. Chile vin og 17.06 sommerfest. 

      4. Tema aftener: 18.11 Dessert vin, 24.02 Den gamle vinverden mod den nye vinverden, 16.03 De 
store vine fra Spanien. 

5.  Fens Vine: Åbner butikken i næste uge, lørdage 10 – 13 i starten. Web shop lanceres 1. kvartal 16. 
Er inde i en god udvikling og der er spændende vine på vej fra bla. Chile.Glæder vi os til. 

6.  
Investeringsvin: Der er lidt tilbage, men salget stopper som tidligere meddelt i klub regi. 

7.  Evt: Juletravlheden er startet og åbningstiden er som bekendt udvidet til kl. 20 i superbrugsen, 
derfor ingen Åben Brugs i år, men tilbud om smagekasse til xxx kr.eller 2 fl. Vin, som afhentes i 
vinbutikken i åbningstiden evt. 3 lørdage. Nærmere herom i vinnyt  

 

8.  Næste møde Tirsdag den 21. februar 19.00. 
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