
                                         Referat fra bestyrelsesmøde 
                                             d.15/11/2011 
 
Til stede var: 
Peder Rasmussen 
Hans Larsen 
Jan Bolhøj 
Per Mastrup 
Rene Pedersen 
Flemming Nielsen 
Flemming Jensen 
Gitte Dahl 
Erik Nielsen 
 
Fraværende var: 
Ingen 
 
Dagsorden var: 
Punkt 1: Kvittering for modtagelse af mails fra andre bestyrelselsmedlemmer 
           2: Tilbagebetaling for betalte arrangementer ved afbud 
           3: Afbestilling/afbud/ventelister 
           4: Skal vores arrangementer være billigere 
           5: Foreslag til arrangementer. Skal de være incl. økonomisk overslag 
           6:  Gastronomisk aften med brugsens bedste vine 
           7: Indkøb af glas 
           8: Vinrejse 2012 
           9: Brokhoved (JO) 
         10: Elektronisk billetsystem 
         11: Holmegård park til store arrangementer 
         12:Sponsorer 
         13:Frivillig hjælp 
         14: Eventuelt 
         15: Næste møde 
 
Mødet startede kl. 19.00 og efter smagning af nogle nye italienske vine, og lidt fast føde gik mødet i 
gang. 
 
Punkt 1: Ja selvfølgelig skal vi kvittere for modtagelse af mails. 
          2: Penge tilbagebetales kun i særlige tilfælde, hvor billetten sælges til anden deltager fra                             
              ventelisten 
          3: Til afbud vil vi på hjemmesiden oprette en ny side, medlem til medlem, som kan benyttes  
               af medlemmerne til afsætning af købte arrangementer til andre medlemmer. Venteliste i      
               den nuværende form udgår. 
           4: Der var enighed om at vores arrangementer ikke skal være billigere 
           5: Foreslag til kommende arrangementer skal være med økonomisk overslag 
           6: God men dyr ide, foreslaget tages op på et senere tidspunkt, når der foreligger et konkret  
                foreslag 
           7: Der er nu indkøbt vinklubglas så der nok til alle. Pris 150,00 for 2 stk. 



           8: Der er planlagt en vinrejse til Alsace d. 16/09/12 Til en pris på 4900,00 kr. pr. person. 
               2 peroner fra bestyrelsen deltager gratis jvfr. vores vedtægter, da de skal sørge for alt før  
               og under rejsen. 
           9: Brokhoveder som aldrig har deltaget i klubbens aktiviteter, vil vi ikke bruge tid på. 
          10: Foreslag om at investere i et elektronisk billetsystem, blev positivt modtaget, og det vil vi  
                arbejde videre med. 
          11: Lige nu nej tak men vi vil have det i baghovedet til et rigtigt stort arrangement f.eks. 
               generalforsamlingen. Der skal arbejdes videre med det. 
          12: Sponsorat? Nej tak. 
          13: Frivillige hjælpere er på plads. Så der kan trækkes på dem. 
          15: Næste møde blev aftalt d. 21/02/2012 kl: 1900 
 
 
                Referat skrevet af Erik Nielsen 16/11/11 
                Godkendt af bestyrelsen 19/11/11 


