
 

 
 

 

 
Referat bestyrelsesmødet 

Tirsdag den 5. september 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: 
 

1.  Nyt fra formanden:  Formanden startede med at præsenterede østrigske hvidvine. Efter ferien er 
vi i gang igen. Der er flere spændende ting i efteråret/vinter. Er stort set færdig med ombygningen 
i vinafdelingen. Fremadrettet er vi i gang med at finde nye spændnede vine, så vi er klar når vi 
skifter fra Superbrugsen til  Fensmark brugs i Meny kæden til nytår. 

2.  Evaluering af arrangementer:  Sommerfesten 16. juni.Bestyrelsen er glad for valget af vinbonde 
i år. Det var helt fortjent valget faldt på Lone Felskov. Kan også høres i den feedback der er 
kommet.  

Flødekartoflerne var skiftet ud med kold kartoffelsalat, og det var meget bedre. Ellers var det fint 
med maden. Der justeres løbende efter behov. Alt i alt et rigtig godt arrangement. Fortsætter med 
sidste fredag før Sct. Hans aften. 

3.  Kommende arrangementer:  15.09: Vin og ost, 7 – 8 forskellige bløde oste og pølsebord. 
Udfordres på ca 8 forskellige vine. Gæstebilletter. (Per og Søren). 6.10 vinsmagning med Ray 
Nadeson Lethbrigde Wines fra Australien (Flemming).3.11: Sørens special 2, program er lagt ud, 
spændende hvilke overraskelser der dukker op.( 14 billetter tilbage) 1.12: Julesmagning 
(Flemming og Michael uddelegerer). 

02.02.18: Vinsmagning med Anders Grøndahl. Team, fra tysk Riesling til italiensk livsnydervine. 

      4. Investeringsvin 2016: Chaateau de Vaugelas ”V” Corbieres frigives inden for de næste par 
måneder, 

5.   Investeringsvin 2017: Der arbejdes på at finde en ny investeringsvin, evt. en spansk. 

6.  Nyt navn til klubben: Superbrugsen ændres til Fensmark brugsforening i vores logo.Vurderer 
evt. vedtægsændringer til generalforsamlingen 2018. (Tovholdere Jan og Birgit) 

7.  Evt. Bestyrelsesmiddag 18. november, nærmere om tid og sted (Flemming og Michael) 

8.  Næste møde: 14. november kl. 19. 

9.  Service meddelelse: Pladsbestilling: På generalforsamlingen blev det vedtaget at der skal være 
mulighed for at reservere plads til de arrangementer, hvor det er praktisk muligt. Rammer for 
reservation er som følger: 1 person reserverer til det antal der ønsker at sidde sammen, og skal 
sikre alle har købt billet. Der kan reserveres til max. 12 personer. Der skal reserveres senest 1 uge 
før arrangementet, og kun på den skabelon / mailadresse der bliver meddelt fra vinklubben. 
Derved sikrer vi, at den optimale arbejdsgang for bestyrelsen. Ingen reservationer via kontakt til 
et bestyrelsesmedlem. Skabelon er lagt ud. 



 

 
 

 

  
       
    

 


