
 
 

 

 
Referat fra bestyrelsesmødet 

Tirsdag den 2. februar 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:  
 

1.  Velkomst / nyt fra formanden: Flemming bød velkommen til det første møde i 16. Startede med 
vinsmagning herunder 2 blindsmagninger. 

Jan holder godt fast i, at vores medlemmer ikke bliver bombarderet med alt muligt fra diverse 
sælgere m.m.. Vores hjemmeside må betragtes som attraktiv, når så mange lægger mærke til den. 
Vi er bla. blevet tilbudt et nyt billetsystem ”næsten gratis”, men hvad er gratis. Det kunne alt 
muligt sjovt, men vi er tilfredse med vores nuværende platform.Vi er heller ikke klar til det 
hypermoderne endnu, klubben vil først få pengene når arrangementet er afholdt, så vi kan miste 
penge på det. 

Der kommer besøg fra Chile den 10. / 11. marts og der overvejes en vinsmagning, som så vil blive 
den 10.03. I uge 23 eller 24 kommer Ray fra Australien på besøg, for at promovere sit brand.  

2.  Evaluering af arrangementer:  Portvin v/ Karsten Riis: Ros til køkkenet. Karsten var i topform 
med levende fortællinger. Tidsplanen holdt fint. 

Julesmagning: Forsinkelse med anretningen, men der kom styr på det, og resten af aftenen forløb 
planmæssigt. Godt med flere fra bestyrelsen præsentere vinene. Servicering er OK, selv om 
bestyrelsen ikke altid kan nå at fylde vandkander, men så er der høflig selvbetjening. Populært 
med de små snapseflasker. 

Uheldigvis blev et medlem dårlig, hvilket er anden gang inden for kort tid. Bestyrelsen enige om, 
at i sådanne tilfælde skal der ringes 112. 

3.  Kommende arrangementer: 12.02 Italiensk aften med Nana Vad (udsolgt), Per og Michael er 
tovholdere. Evt. vinkøb afregnes på aftenen. 

 11.03 Generalforsamling - bestyrelsemøde den 8. marts.  15.04 Vinsmagning fam. Raun Mosel, 
Flemming og Michael er tovholdere.  20.05 Fens Vine – Walk around, Flemming er tovholder , 
17.06 Sommerfest holdes i Fens vine hallen, samme koncept som i 15, Flemming og Michael er 
tovholdere. 

      4. Tema aftener: 24.02 Den gamle vinverden mod den nye vinverden, Per er tovholder, 16.03 De 
store vine fra Spanien Flemming er tovholder.. 

5.  Fens Vine: Der arbejdes på en webside, og der er spændende vin på vej til butikken. 

  

6.  Investeringsvin: Der er solgt 64 kasser. Ud fra prøvesmagning er der noget at glæde sig til, de 
skal ligge et halvt års tid endnu. Der kigges efter en ny investeringsvin til den rigtige pris. 
Smagekassser / 2 fl. Vin: Salg og udlevering som forventet.  



 
 

7.  Generalforsamling: Fortæring på plads, tilmelding godt i gang. Bestyrelsesmøde den 8.03 17.30 
– 18.30 for at få det sidste på plads 

8.  Evt. Vinklubben har pt. 248 medlemmer, heraf 28 nye. Drøftede markedsføring af klubben. 
Annoncering, synlig i vinafdelingen fredag eller lørdag et par timer, elektroniske medier m.m. 

9. Næste møde: Tirsdag den 8. marts kl. 17.30 til 18.30 
       
    

 


