
 
 

 

 
Referat bestyrelsesmødet 

Tirsdag den 17. januar 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 
 

1.  Nyt fra formanden: Udlevering af julegave til medlemmerne kostede ca. 23.000 kr. Der blev 
taget godt imod vinen og medlemmerne var positive overfor prisniveauet. Som tidligere meddelt 
var sidste frist for afhentning nytårsugen. Ikke alle læser vinnyt, hvor der stod perioden for 
afhentning af vin, men for regnskabets skyld er det nødvendigt med en slutdato. 

Til vinaftenen med Niels Lillelund den 10.02 er der solgt 45 billetter. Hvis der stadig er billetter 14 
dage før, kan der købes gæstebilletter.Formanden sender vinnyt ud om den 10.02, investeringsvin og 
temaaften den 2. februar.  

Der d.d. 121 medlemmer incl. Bestyrelsen. Kontingent 2017 skal være betalt senest 31. januar. 

2.  Evaluering af arrangementer:  Italiensk / Spansk aften: Rigtig god aften. Lækker menu (stærk 
suppe) gode vine og ikke mindst sang.  

Julesmagning: En hyggelig aften med en god stemning. Havde været nemmere med platter. 
Overveje at rykke til november næste år, idet december er en meget travl tid for vinafolkene. Kan 
evt. løses ved tidligere planlægning og uddelegering af opgaverne. 

Tema aften Grønne druer og deres vine: En god aften med indput fra en sprudlende og munter 
Anni. Flemming ser på om der kan ændres på serveringen fremover. 

3.  Kommende arrangementer:   

2017: 10. februar: Niels Lillelund, Mad bestilt i delikatessen. Der er købt spændnede vine ind til 
smagningen og Flemming og Søren finder den rigtige til maden. Bestyrelsen glæder sig meget til 
den spændende vinaften. Flemming giver besked om bestyrelsens mødetid. 

17. marts: generalforsamling, materiale sendes ud i god tid. Bestyrelsen mødes kl. 17.30. 

28. april: tøseaften med mænd ,Jakob og Birgit er tovholdere på aftenen.  

16. juni: sommerfest – som sidste år, grill med salat og kartoffelsalat. Drikkevarer købes. Der kan 
købes gæstebilletter. 

      4. Tema aftener med Annie:  2. februar 17 Blå druer og deres vine. 9. marts 17 Terroir og dets 
vine. 

5.  Evt. Der indkøbes en projektor til det store lokale. Michael undersøger om den skal bruges den 
10.02. 

6.  
Næste møde. 4. april 2017 
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