
 
Referat fra bestyrelsesmødet d. 6. november 2012 

 
 
Mødet blev indkaldt med følgende dagsorden: 
 
1: Køb af vin til henlæggelse 
2: Når man søger mere info under arrangementer på vores hjemmeside, bør aftenens program så                 
    ikke komme frem? 
3: Nye medlemmer har problemer når de melder sig ind i vinklubben. Er der en nemmere måde? 
4: Køb “kunst” af vinklubmedlem til udsmykning af klublokale? 
5: “afbud til ...”  
6. Dato for bestyrelsens middag 
7: Ny udlandsrejse 
8: Nye skænke-propper 
9: Arrangement den 16. november 2012 
10: Arrangement den 18. januar 2013 
11: Eventuelt 
 
Til stede var: 
 
Peder Rasmussen 
Flemming Nielsen 
Hans Larsen 
Jan Bolhøj 
Per Mastrup 
Flemming Jensen 
Gitte Dahl 
Michael Felskov 
Erik Nielsen 
 
Fraværende var: 
ingen 
 
 
 
Efter lidt hyggespisning gik mødet i gang og følgende blev drøftet/vedtaget: 
 
Punkt 1 
Vinklubben køber vin til henlæggelse. Vinen kan købes af medlemmerne efter ca. 3 år. Evt. restlager 
købes af brugsen. 
 
Punkt 2 
Jan vil lave et link på hjemmesiden under menupunktet ”Vis mere”. Hvis en arrangør ønsker anden 
tekst lagt ind, så er han/hun velkommen til at sende det til Jan. 
 



Punkt 3 
Alle bestyrelsesmedlemmer har en hjemmeopgave med at gennemgå indmeldelses-proceduren på 
shoppen og komme med forslag til, hvordan den evt. kan forbedres. Jan sender en kode, så det kan 
testes uden at benytte kreditkort. 
 
Punkt 4 
Vinklubben køber et maleri til udsmykning af klublokalet. 
 
Punkt 5 
Afbud til arrangementer skal sendes til sekretæren, som senest 1 uge før arrangementet skal sende 
besked til arrangøren. 
 
Punkt 6 
Dato for bestyrelsens middag blev den 19. januar 2013. 
 
Punkt 7 
Ny udlandsrejse er under overvejelse. 
 
Punkt 8 
Vinklubben har købt nye skænkepropper. 
 
Punkt 9 
Punktet udgår. 
 
Punkt 10 
Der er for få tilmeldte til arrangementet, så bestyrelsen vil lave lidt ekstra reklame for denne aften. 
 
Punkt 11 
Der var intet 
 
Mødet sluttede kl. 22.00. 
 
Næste møde bliver den 19. februar 2013. 
 
 
Referatet er skrevet af Erik Nielsen, sekretær 
Godkendt af bestyrelsen den 10. november 2012 


