
Referat af bestyrelsesmødet i 
SB-vinklub Fensmark 

den 22. marts 2012 
Til stede var: 
Peder Rasmussen 
Flemming Nielsen 
Hans Hansen 
Jan Bolhøj 
René Pedersen 
Flemming Jensen 
Gitte Dahl 
Erik Nielsen 
 
Fraværende var: 
Per Mastrup 
 
 
Mødet var indkalt med følgende dagsorden 
 
Punkt   1: Var vi tilfredse med generalforsamlingen? 
Punkt   2: Hvorfor var der ingen forslag fra medlemmerne? 
Punkt   3: Hvad skal det koste at deltage i spisningen til generalforsamlingen? 
Punkt   4: Nye lokaler, hvad skal være max. antal deltagere fremover? 
Punkt   5: Klubbens budget for kommende sæson. 
Punkt   6: Bestyrelsens årlige sammenkomst. 
Punkt   7: Forårprogram 2013. 
Punkt   8: Vinrejse 2013. 
Punkt   9: Vinskole 
Punkt  10: Deltagerliste på nettet, hvordan skal den fortsætte? 
Punkt  11: Suppleanternes opgave. 
Punkt  12: Hvordan informerer vi om afbud fra bestyrelsen til et arrangement? 
Punkt  13: Næste møde. 
 
 
Mødet startede kl. 19.00 og efter lidt hyggesnak blev punkterne drøftet som følger: 
 
 
Referat: 
Punkt 1: Alle var tilfredse med generalforsamlingens afvikling 
Punkt 2: Bestyrelsen var enige om at vore medlemmer er så tilfredse med bestyrelsen og dens 
arrangementer, at der p.t..ikke er behov for ændringer. 
Punkt 3: Deltagelse i spisning til generalforsamlingen vil fremover koste ca.75 kr. 
Punkt 4: Vi prøver med 110 deltagere til klubaftener, måske ikke Chile/Tapas aften d.11/05/2012 
Punkt 5: Klubben kan godt have arrangementer med underskud, feks.”Åben brugs” og 
”Generalforsamling”. 
Punkt 6: Bestyrelsens årlige sammenkomst afholdes i klublokalet, foreløbig dato. 06/10/ 2012 
Punkt 7: Der mangler et enkelt arrangement i forårsprogrammet og alle blev enige om, at det skulle 
være Australsk aften. 
Punkt 8: Vinrejse 2013 var til debat. Der var flere bolde i luften, så der er ikke taget nogen 
beslutning 
Punkt 9: Oplæg til vinskole er lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen mener, at det er vigtigt med nye 
skolehold, især hold 1, som er nye og måske kommende medlemmer 



Punkt 10: Deltagerlisten på nettet bibeholdes, men i en anden form. 
Punkt 11: Suppleanterne vil blive indkaldt, når der er behov for det  
Punkt 12: Bestyrelsesmedlemmer, som er forhindret i at deltage i et arrangement, skal melde afbud 
til klubbens sekretær. 
Punkt 13: Næste møde afholdes d.07/05/2012 kl:19.00 
 
Mødet sluttede ca.kl. 22.00 
 
 
Referat skrevet af sekretær Erik Nielsen 
23/3-2012 
Godkendt af bestyrelsen d.26/03/2012 


