
     Ekstraordinært møde i Super-Brugsens Vinklub, Fensmark
onsdag den 11. august 2010.

Til stede var:
Peder Rasmussen
Per Mastrup
Jette Larsen
Hans Larsen
Jan Bolhøj

Fraværende var:
Flemming Nielsen
Renè Pedersen

Der var indkaldt til ekstraordinært møde i vinklubben på grund af alle de løse ender, der var opstået 
i den nystartede klub.
Mødet startede kl. 19.00 og på dagsordenen var:

1. Registrering af nye medlemmer
2. Vinklubbens budget
3. Hvilke bestyrelsesmedlemmer har adgang til vinklubbens kasse
4. Indmeldelsesgebyr for bestyrelsesmedlemmer
5. Hjemmeside samt logo
6. Efterårets arrangementer
7. Vinskole
8. Vinglas og smagekasser
9. Gennemgang af Nyhedsbrev nr. 2
10. Eventuelt

Følgende blev drøftet:

Punkt 1.
Jan har lavet forskellige grupper på mailkontoen, der omfatter indmeldte medlemmer og 
interesserede personer. Han kan således flytte om på personerne efterhånden som de melder sig ind. 
Der er p.t. registreret 24 aktive medlemmer, 7 der afventer registrering af betaling og 23 der har 
givet tilsagn om medlemsskab. Mail med Vinnyt nr. 2 sendes ud til de personer der viste interesse 
ved generalforsamlingen. Det blev besluttet, at medlemmerne ikke skal have medlemskort.  De må 
printe bekræftelsen af deres medlemskab ud, når de har indbetalt indmeldelsesgebyret. Ellers 
checker vi medlemmerne på en medlemsliste.

Punkt 2.
Budget udarbejdes først pr. 1. januar 2011, når vi ved lidt mere om medlemstallet.

Punkt 3.
Kassereren har naturligvis ret til både indbetalinger og udbetalinger. Peder, Jan og Renè har ret til 
”Kontokik”. Peder i kraft af formandsposten og Jan og Renè fordi de skal registrere om nye 
medlemmer har betalt indmeldelsesgebyr.



Punkt 4.
Bestyrelsesmedlemmer skal betale indmeldelsesgebyr, men er fritaget for kontingent så længe de er 
medlem af bestyrelsen.

Punkt 5.
Jan er i gang med at lave en ny hjemmeside. Den bliver organisk og kan veksle måned fra måned. 
Forsiden skal være ligesom en avis`s spiseseddel. Nyheder skal kort omtales med link til uddybende 
omtale. Resultatet tages op ved næste møde. Jan laver ligeledes en blanket ved personlig tilmelding 
og betaling i Brugsen.

Punkt. 6.
Arrangementer afholdes i Brugsens lokaler. Der kan være max. 80 deltagere. Brugsens delikatesse 
sørger for ”det spiselige”. De kan gøre det for mellem 35-40 kr. pr. kuvert. Peder styrer mødetid 
samt andre opgaver de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal deltage i. Jan udarbejder 
tilmeldingsblanket. Medlemmer skal tilmelde sig arrangementet ca. 1 uge før.

Punkt 7.
Peder har helt check på vinskolen. Der skal helst tilmelde sig 24-30 medlemmer for at økonomien 
holder.

Punkt 8.
Desværre viser det sig, at vinglassene er dyrere end først forhandlet. Peder forhandler videre. Hvis 
prisen ikke kan forhandles længere ned, så sælges de til medlemmer for kr. 100,00 for 2 stk. 
Underskuddet på kr. 14,00 vil klubben så dække. Bestillingsseddel sendes ud torsdag. 
Medlemmerne kan vælge at betale på nettet eller kontant. Hvert medlem kan kun købe 1 sæt.
Jan har lagt link ud på ”Smagekasser” på hjemmesiden. Bestillingsseddelen viser sig at være lidt 
svær at udfylde, så den vil blive taget op ved det første arrangement for medlemmer. Brugsen vil 
købe nogle kasser hjem, så medlemmer og andre kunder kan købe 2-3 flasker for at prøve dem af. 
Peder vil skrive om dem til medlemmerne, så de ved hvad de kan købe.

Punkt 9.
Nyhedsbrevet er både underholdende og oplysende. Jan og Peder laver lidt rettelser og så bliver det 
sende ud til alle medlemmer og andre, der har givet tilsagn om medlemskab.

Punkt 10.
Peder fremlagde en indbydelse om ”Årets Vindag”. Den afholdes den 23. august i restauranten på 
Charlottenlund Travbane.
Der blev ikke taget stilling om hvem der deltager.

Mødet sluttede ca. kl. 21.30.

Næste møde afholdes den 7. september kl. 19.00 i Super-Brugsens mødelokale.

Referat skrevet af Jette Larsen den 11. august 2010.
Godkendt af bestyrelsen 15. august 2010.


