
 

 
 

 

 
Referat bestyrelsesmødet 

Tirsdag d. 12. maj 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 
Afbud fra:  
 

1.  Velkomst / nyt fra formanden: Præsentation og smagsprøver af nye mulige spanske rød-, hvid- 
og rosevine. 

Formanden takkede for det gode samarbejde i onsdags. Det gik rigtig godt, god interesse for 
vinene, en god atmosfære. Der blev spist 360 ristede pølser. Vinklubben give 25 kr. i tilskud pr. 
medlem. 

Enighed om der holdes en bestyrelsesfest med ledsager i den nye hal. Formanden sender et par 
mulige datoer ud til bestyrelsen.   

2.  Evaluering af arrangementer:  Generalforsamling: Gik rigtig godt, poistiv respons. Et  godt til 
bud på vin.  

Nana Wad: Billetsalget gik lidt trægt i begyndelsen, men med mulighed for gæstebilletter blev der 
udsolgt. Aftenen forløb rigtig godt, Nana er en inspirerende oplægsholder. Lækker mad.   

3.  Igangværende arrangementer: 29. maj vinfestival, som afvikles i 2 hold hhv. eftermiddag og 
aften. Billetter sælges til alle. Formanden skriver til bestyrelsen hvornår vi møder ind.  

19. juni sommerfest, hvor der er gæstebilletter. Flyttes måske til hallen.  

5.  Kommende arrangementer:  

25. september Portugisisk – spansk aften. Oktober Gourmet aften. 13. november Portvinsaften 
med Karsten Riis og Anne. 4. december julearrangement. 

6.  Vinskole / Tema aftener: Vin og ost, Go West vine fra Washington – Oregon – California State. 
Mousserende vine og Den gamle vinverden op mod den ”nye” vinverden.  

7.  Fens vine:. Hans takkede for hjælpen i de 3 åbningsdage i den nye hal. Vi har fået et godt udvalg 
som kunderne har taget godt imod. Har ramt smag og pris godt. 

8.  Investeringsvin: Der er fundet en vin som snart kommer til salg. 

9. Bestyrelsen drøftede de fysiske rammer og muligheder for vinklubbens arrangementer. 

10. Næste møde:  Tirsdag den 25. august kl. 19.00. 
       
    

 


