
 
Referat af bestyrelsesmødet i 

Super-Brugsens Vinklub, Fensmark 
torsdag den 4. november 2010 

 
Til stede var: 
Peder Rasmussen 
Jan Bolhøj 
Hans Larsen 
Renè Pedersen 
Jette Larsen 
 
 
Fraværende var: 
Per Mastrup 
Flemming Nielsen 
 
På dagsordenen var: 
 
1. Penge retur til medlemmer ved afbud til arrangementer 
2. Skal der udarbejdes budget for hvert arrangement? 
3. Bør der laves regnskab for hvert arrangement med løbende posteringer, der følger klubbens konto? 
4. Har de allerede afholdte arrangementer været tilfredsstillende? 
5. Vinnyt 
6. Forårets arrangementer, herunder specielt arrangement den 23/6 – Skt. Hans aften 
7. Eventuelt 
 
Følgende blev drøftet/besluttet: 
 
Punkt 1 
Hvis vi kan nå at afmelde udgifter, refunderer vi så vidt muligt penge til medlemmer 
 
Punkt 2 
Hans har udarbejdet et samlet overslag over udgifter/indtægter for vinskolen. Overslaget delt ind i 21 
gange, som vinskolen løber over, giver nogle gange overskud og andre gange underskud, men det 
skulle gå lige op til slut. 
Ved specielle arrangementer står Peder inde for budgettet. Han regner med et lille overskud undtagen 
for den italienske aften 
 
Punkt 3 
Vi kører igennem med den simple form det har nu – kommer der indsigelser, må vi overveje, at lave 
det om. 
 



Punkt 4 
Vi kan glæde os over, at medlemmerne tilsyneladende er tilfredse. Mange tilkendegiver, at de får 
virkelig meget for pengene. Der har været nogle høre-problemer, så vi overvejer, at anskaffe en 
mikrofon. Renè taler med A/V Huset og Jan taler med Carstensen om muligheder og priser. 
 
Punkt 5 
Vinnyt står øverst på hjemmesiden og alt er O.K. Vinnyt nr. 6 kommer nok i næste uge. 
 
 
Punkt 6 
Snakken gik lystigt om Skt. Hans aften. Programmet kommer nok ud i week-enden. Til arrangementer 
med varm mad, låner vi rigtige tallerkener. Peder laver logistik. Jan vil meget gerne være med til 
arrangere den italienske aften. I løbet af november udarbejder Jette en ny mødeplan for 
bestyrelsesmedlemmerne til vinskolen. 
 
Punkt 7 
Der var intet 
 
Mødet sluttede ca. kl. 21.30 
 
Næste møde er tirsdag den 18. januar 2011 kl. 19.00 i brugsens mødelokale. 
 
Referat skrevet af Jette Larsen den 6. november 2010 
Godkendt af bestyrelsen den 7. november 2010 
 


