
 
Referat af Bestyrelsesmødet i 

Sb-vinklub Fensmark 
 
 

d.17/05-11 
 
Til stede var: 
Peder Rasmussen 
Flemming Nielsen 
Hans Larsen 
Jan Bolhøj 
Per Mastrup 
René Pedersen 
Flemming Jensen 
Gitte Dahl 
Erik Nielsen 
 
Fraværende var: 
ingen 
 
På dagsordenen var: 
Punkt 1:  Investering 

1.1 Nye duge 
1.2 Bestik, knive 
1.3 Flere vandkander 
1.4 Ekstra mikrofon 

 
Punkt 2:   Firmamedlemsskab, hvordan håndteres disse 
 
Punkt 3:    Evaluering af vinklubben efter det første år 

3.1 Er vi på vej i den rigtige retning 
3.2 Er vi dygtige nok til at afvikle vores arrangementer 
3.3 Arbejder bestyrelsen godt nok sammen 
3.4 Er arbejdsopgaverne ligeligt fordelt  
3.5 Bør vi inddrage supplanterne noget mere 
3.6 Skal vi bruge frivillig arbejdskraft 
3.7 Hvem er ansvarlig for afstemning af regnskab 
3.8 Hvem besvarer mails til vinklubben 
3.9 Kan vinklubmedlemmer, som har meldt sig til et arrangement, få penge tilbage ved 

afbud 
3.10 Har vi et problem med vinklubmedlemmer, som tager ”ikke vinklubmedlemmer” 

med til arrangementer 
 
Punkt 4: Fastsættelse af næste møde 
 
Punkt 5:    Eventuelt 
 
 
Mødet startede kl. 19.00 og efter en prøvesmagning af noget boblevand og lidt hyggespisning gik 
mødet i gang. 



 
Følgende blev drøftet/besluttet: 
 
 
Punkt 1 
  1.1  Renè undersøger priser på dækkeservietter med vinklubbens logo og priser på nye   
         duge. 

1.2  Forslaget nedstemt 
1.3 Forslaget nedstemt 
1.4 Efter en kort debat var bestyrelsen enige om, at der ikke er behov for en ekstra mikrofon, 

                  men et lille lager af batterier vil løse problemet. 
 
Punkt 2   Bestyrelsen var enige om at firmaer, som tegner medlemskab i vinklubben, skal tegne      
                  min.10 medlemsskaber og vil få udleveret medlemskort i samme antal, som der tegnes  
                  medlemsskaber. Tilmelding og pris for arrangementer er på samme vilkår som øvrige 
       medlemmer. 
 
Punkt 3 
  3.1 Der var enighed om, at vi er på vej i den rigtige retning. 

3.2 Vi er enige om, at vi er dygtige nok, men at vi altid kan blive bedre. Skulle  
                  arbejdspresset blive for stort, kan vi altid ansætte et par unge mennesker. 

3.3 I store træk, men formand og næstformand skal være bedre til at dele opgaverne. Peder 
skal uddelegere noget mere. 

3.4 Se punkt 3.3. Gitte skal i fremtiden læse korrektur på det, der kommer på hjemmesiden. 
3.5 Suppleanterne skal i fremtiden indgå i skemalægningen for vagtordningen ved alle 

arrangementer. Hvis man er forhindret i at komme, skal man melde fra til Erik, som så 
vil forsøge at finde en stedfortræder. 

3.6 Ja, til Portvins aftenen og italiensk aften indkalder Peder ekstra hjælp. 
3.7 Jan udfører arbejdet med kassekladde og afstemning af regnskab ved hjælp af særligt Pc-

program, som han vil læse ind i Pers Pc, så han fremover kan overtage denne funktion. 
3.8 Mails med personlig navn på modtageren bliver sendt til vedkommende og øvrige mails 

åbnes af Jan 
3.9 Tilmelding til et arrangement er bindende. Ønsker et medlem at annullere sin tilmelding  

                   kan pengene kun tilbagebetales, hvis tilmeldingen er gået videre til et andet medlem på            
        venteliste. 

3.10 Det håber vi ikke, at det forekommer, så må vi blive bedre til at kontrollere. 
 
Punkt:4      Næste møde 16/08-11 kl. 19.00 
 
Punkt:5      Mødet sluttede kl.: 22.45 
 
 
 
Referat skrevet af Erik Nielsen 18/05-11 
Godkendt af den øvrige bestyrelse 21/5-11 


