
Referat af bestyrelsesmødet i 
vinklubben den 25. juni 2013 

 
På dagsordenen var: 
 
Punkt 1: Evaluering af den forgangne sæson 
Punkt 2: Skal der ske ændringer i den nye sæson? 
Punkt 3: Vinskole 
Punkt 4: Tysk aften med forret? 
Punkt 5: Brugsens aften på  Gulerodshuset 
Punkt 6: Eventuelt  
 
Til stede var: 
Peder, Hans, Flemming N., Flemming J., Gitte, Michael, Erik 
 
Fraværende var: 
Jan, Per 
 
 
Mødet startede kl. 19.00 med spisning og vinsmagning og herefter gik mødet i gang. 
 
Følgende blev besluttet: 
 
Punkt 1 
Alle arrangementer er gået godt bortset fra ”Cypern-aftenen”. Arrangementet var lidt kedeligt på 
grund af, at der blev brugt for megen tid på at fortælle historie om Cypern og for mange 
soldaterminder fra Cypern. Der var en del uro i lokalet  og vi blev enige om, at omplacere højtalerne 
næste gang, så de kommer længere ned i lokalet. 
 
Punkt 2 
Bestyrelsen besluttede at fortsætte som hidtil. 
 
Punkt 3 
Der er ingen tilmeldinger til Vinskole ”Hold 1” og holdet bliver derfor ikke oprettet. Hold 3 og 4 
bliver muligvis lagt sammen. 
 
Punkt 4 
Bestyrelsen har et ønsket om at gøre arrangementet mere interessant, da der ikke er så mange 
tilmeldinger. Der tages stilling på et senere tidspunkt, om der skal ske ændringer i menuen. 
 
Punkt 5 
Kuvertprisen vil ligge på ca. kr. 1.000,00 incl. vin pr. person. Tilmelding skal tilbydes vinklubbens 
medlemmer først og derefter brugsens kunder. Bestyrelsen synes ikke at standarden på 
Gulerodshuset er god nok til et luksus-arrangement, så vi undersøger i øjeblikket om arrangementet 
kan holdes i ”Aquahuset” (Max Banks gamle bygning på havnen i Næstved). Vi sigter efter at 
afholde arrangementet den 25. oktober. 
 
Punkt 6 
Michael påtog sig opgaven at indramme billeder af de udkårne ”vinbønder” samt hænge dem op i 
lokalet ved siden af vincollagen. 
 
 
Mødet sluttede ca. kl. 22.00. 
 
Referatet er skrevet af Erik Nielsen den 2/7-2013. 
Godkendt af bestyrelsen den 6/7-2013. 



 


