
 

 
 

 

 
Referat fra bestyrelsesmødet 

Mandag d. 8. september 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 

Suppleanter: Søren Møller Mogensen, Poul Rosengren 

 
Afbud fra:  
 

1.  Velkomst: Flemming bød velkommen til mødet. Præsentation af 3 nye rød- og hvidvine. 

Dagsorden godkendt. 

2.  Evaluering af arrangementer: Sct. Hans aftens arrangement gik rigtig godt. God stemning, 
forløb som planlagt. Godt kreativt oplæg til udnævnelse af årets Vinbonde. 

Bestyrelsen overvejer at ændre fra Sct. Hans aften til et sommer arrangement f.eks. den 3. fredag i 
juni måned.  

3.  Igangværende arrangementer:  Der er  pt. solgt 70 billeter til arrangementet med Søren Frank 
den 25.09. Bestyrelsen besluttede at åbne op for at medlemmer af Annis Vinklub kan deltage i 
begrænset antal. Husk spisningen er rykket til efter Søren Franks vinskole. 

Bestyrelsen møder ind 18.15.  

4.  Kommende arrangementer: Bestyrelsen drøftede det praktiske vedr. Italiensk aften den 24. 
oktober, og fordelte opgaverne. Formanden vender tilbage med mødetidspunkt for bestyrelsen. 

Drøftede evt. åben brugs sidst i november. Vildtaften i februar, generalforsamling i marts, vin fra 
Spanien, Portugal eller Chile i april, evt. Italiensk vin i maj. Andre forslag modtages.  

De endelige forårs arrangementer sættes til salg sidst i oktober først i november. 

5.  Vinskole: Grundholdet onsdag den 24. september., 22. oktober og 19. november, består af 
smageteknikker og grundviden om vin, som Anni vil præsentere på en super inspirerende måde. Er 
for alle, både gamle og nye medlemmer. Derudover står Anni for 5 spændende temaaftener, som 
er præsenteret i vinnyt nr. 49.. 

Der er pt. stadig ledige pladser, både til vinskole og temaftener. 

Bestyrelsen skal huske at melde til eller fra til Per, helst en uge før.  

6.  Vinrejse 2015: Jan arbejder videre sammen med Annie, for at planlægge en spændende vinrejse. 
Det forventes tidspunktet bliver rmedio maj og med fly. 

7.  Hjemmesiden: Kører fint. Vær opmærksom på, at det kun er Visa/dankort der kan bruges til 
betaling af arrangementer. Hvis medlemmet er logget ind på hjemmesiden, kan der betales med en 
andens dankort, hvis der er mulighed for det. 



 

 
 

Hvis ens kodeord glemmes, kontakt Jan Bolhøj, som så vil hjælpe med et nyt.  

8.  Nyhedsbrev: Flot inspirerende vinnyt, god relevant orienetering, skrevet på en dejlig let læselig 
måde. Ros til Flemming Michael og Per. 

9.  Synlighed af klubben: Skærm i vinafdelingen som viser info fra Vinklubben og Fens-vine. 
Mange ser på rulletekster og billeder, og der bliver stillet spørgsmål om vinklubben. Godt vi har 
en dygtig IT mand i bestyrelsen.  

     10. Fens vine: Orientering om status for Fens-vine. Der er blevet taget super godt imod de spændene 
vine som er kommet på hylderne. Der arbejdes på at få amerikanske vine hjem. Californiske vine 
er kommet hjem. Spændende med de nye vine, som ikke andre har i handlen. 

Undersøge om der en god ”gemmevin”.  
     11. Næste møde: Mandag den 3. november kl. 19.00.    
      Referent: Birgit  

 


