
                                      
Referat fra bestyrelsesmøde 

d. 16/02/12 
 

Tilstede var: 
Peder Rasmussen 
Flemming Nielsen 
Jan Bolhøj 
Per Mastrup 
Rene Pedersen 
Gitte Dahl 
Flemming Jensen 
Erik Nielsen 
 
Fraværende var: 
Hans Larsen 
 
                                                   Dagsorden var følgende 
 
           Punkt 1: Generalforsamling 
                   1a : rettelse til vedtægterne 
                   1b : Generalforsamling i stort lokale 
                   1c : Valg/genvalg 
                   1d : Skal bestyrelsen udvides 
                   1e : Medhjælp mod betaling til vore arrangementer 
           Punkt 2 : Ny venteliste 
                   2a : Shoppen 
           Punkt 3 : Anskaffelse af proptrækkere og folioskærer 
           Punkt 4 : Skal bestyrelsen have et par gode flasker vin,som tak for hjælpen 
                           ved arrangementer som giver overskud 
           Punkt 5 : Hvorfor er der nogle,som ikke ønsker at fortsætte i vinklubben 
           Punkt 6 : Nye lokalers mugligheder 
           Punkt 7 : Oprettelse af selskabsgruppe,som hjælper hinanden ved private 
                           selskaber i de nye lokaler 
           Punkt 8 : Næste møde 
 
 
 
Mødet startede kl. 1900. med lidt hyggesnak og spisning 
 
 
           Punkt 1 : Generalforsamlingen skal afholdes i det nye lokale d. 16/03/12 
                    1a : Tydeligørelse af kontingentperiode,og sidste betalingsdag. 



                             
                    1b : I det nye lokale er der plads til 110 personer og vi vil gerne afprøve 
                            lokalets egnethed, når der er fuldt hus 
                     1c : Alle som er på valg ønsker genvalg 
                     1d : Bestyrelsen var enige om en udvidelse med 2 medlemmer 
                     1e : Bestyrelsen var enige om at købe 1 eller 2 hjælpere ved 
                            større arrangementer 
            Punkt 2 : Den nye venteliste fungerer godt, de medlemmer som ikke kan finde ud af det, 
                            kan få hjælp i brugsens vinafdeling. 
                     2A: Shoppen er under etablering og er næsten færdig 
            Punkt 3 : Per køber det nødvendige værktøj 
            Punkt 4 : Bestyrelsen siger nej tak til at modtage 2 flasker vin, og foreslår en årlig  
                            middag med ledsager, som kan afholdes i privat regi 
            Punkt 5 : Bestyrelsen mener at udmeldelser næsten altid skyldes pladsmangel 
                            til vore arrangementer 
            Punkt 6 : Vi vil tage stilling fra gang til gang. Bestyrelsen undersøger mulighederne for at 
                            anskaffe runde borde. 
            Punkt 7 : Oprettelse af selskabsgruppe, bestyrelsen følte sig ikke i stand til at træffe 
                            en beslutning,så den gemmer vi lige lidt 
            Punkt 8 : Næste møde afholdes d. 22/03/12 
 
 
 
 
           Referat godkendt af bestyrelsen d.19/02/12 
 
           Erik Nielsen 
           sekretær  
 
 
 
  
          
            


