
 

 
 

 

 
Referat bestyrelsesmødet 

Tirsdag den 11. maj kl. 19.00 i Super Brugsens lokale 

Bestyrelsen: Flemming Nielsen, Michael Felskov, Per Mastrup, Birgit Rasmussen, Jan Bolhøj, 
Søren Petersen, Henrik Andersen, Jakob B Frydkjær, Peter A Nielsen 
Afbud fra: Per Mastrup 

1.  Velkomst / nyt fra formanden: Formanden bød velkommen og sagde vi skulle smage på nogle 
vine han lige havde fået ind. Der er stiftende generalforsamling i Port 4700 (portvinsklub), der er 
ca. 20 tilmeldte. De låner Fensvine lokalet. Søren deltager helt frivilligt i Generalforsamlingen og 
vil være brugsens repræsentant fremover, men opstiller ikke til bestyrelsen. Kan være en fordel 
Søren er med i både vin- og portvinsklub.Formanden foventer besøg fra australien, Afventer dato. 

2.  Evaluering af arrangementer:  Italiensk aften med Nana Vad, Generalforsamling og 
Vinsmagning fam. Raun: Italiensk aften forløb godt, der var delte meninger om maden. Nana 
Vad var efter nogles mening for teknisk i oplæggene. 

Fam. Raun aften forløb rigtig godt, god stemning – positiv overrasket – fade med mad passede til 
bordene, og der var rigeligt. Fint salg af de gode vine. Det giver en positiv effekt når vinbønderne 
besøger vinklubben. 

Generalforsamlingen gik fint. Hans gik ud af bestyrelsen og ind kom Søren. Der var en god 
stemning med fine indlæg. Forslaget om pladsbestilling blev nedstemt, så fremover kan der ikke 
reserveres plads på forhånd. Alle i bestyrelsen på valg blev genvalgt. Alle fik en flaske vin fra 
Superbrugsen. 

3.  Kommende arrangementer:  20.05 Vin festival Flemming tovholder, 17.06 Sommerfest i Fens 
vine hallen, samme koncept som i 15, Flemming og Michael er tovholdere.  

Vinfestival: Flemming tjekker op på grill – der vil være store grill pølser med brød. Peter er 2. 
grill mester.Måske lidt snacks ved vinene. Mulige bordopstilling forevist – Flemming træffer 
beslutning når der har været prøveopstilling. Der vil være ca. 62 vine at smage på. Der udskrives 
tekst om vinene til bestyrelsen. Bestyrelsen møder ind senest kl. 18.  

Sommerfest: Samme koncept som sidste år – der er stadig ledige pladser. 

      4. Tema aftener: næste sæson: Der planlægges 2 tema aftener i hhv. efterår og forår.Alle 4 med 
Anni. Pga. fodbold om onsdagen forsøger vi at flytte til torsdage i stedet for. Når aftalerne er på 
plads med Anni sender vi ud om datoerne. Flemming og Michael er tovholdere. 

5.  Klubaftener:  Vi planlægger en i september, oktober, november og december. November arbejdes 
der på vine fra  Figel og Progolo. December er julesmagningen. De 2 øvrige oplyses så snart de er 
på plads. Klub- og Tema aftener ikke samme uge. 

6.  Evt.: Bestyrelsen drøftede det praktiske omkring vores arrangementer. 

7. Næste møde: 1. juni kl. 19.00 

 


