
 

 
 

 

 

 
Mandag d. 7 april kl. 19.00 i Super Brugsens lokale 

Bestyrelsen: Flemming Nielsen, Michael Felskov, Per Mastrup, Birgit Rasmussen, Jan Bolhøj, 
Hans Larsen. Henrik Andersen, Jakob B Frydkjær, Peter A Nielsen 

Suppleanter: Søren Møller Mogensen, Poul Rosengren 

 
Afbud fra: Peter og Søren 
 

1.  Velkomst 

Flemming bød velkommen til det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
Rettede en tak til den ”gamle” bestyrelse, og så frem til et godt og konstruktivt samarbejde.  

Det er masser af arbejde, men vi skal også huske og have det sjovt. Gennemgik de førstkommende 
arrangementer, og nævnte baggrunden for nogle. Foreslog faste punkter til dagsordenen. 
Opforderede til alle kom med ideer til nye arrangementer. 

2.  Igangværende arrangementer 

Jorden rundt 11.04, Argentina 25.04, 15 sommervine 9. maj og Sct. Hans aften 23.06. (ledige 
pladser, minus Argentina). 

3.  Kommende arrangementer 

Mit kæreste eje 29.08  
Mad og vin m/ Søren Frank 26.09 
Italiensk aften 24.10 
FensVin,14.11 
Julesmagning 5.12.  

Tilmelding er i gang og ser OK ud. Åben brugs arbejder på at finde en dato.  

Der arbejdes på et spændende oplæg til en vinaften i februar 2015.  

4.  Evaluering af arrangementer 

Vil forsøge at evaluere samme aften. 

 

5.  Vinskole 

Hold 3 og 4 slutter her i april.  

Bestyrelsen drøftede nye tiltag, feks. et grundhold og som overbygning Tema aftener. Michael og 
Hans arbejder videre på sagen.  



 

 
 

 

6.  Vinrejse 2015 

Jan arbejder videre med projektet og tager kontakt til Annie 

 

7.  Hjemmesiden 

Den nye hjemmeside er kommet godt i gang. Enighed om den er let læselig og sat godt op. Ros til 
Jan. 

8.  Nyhedsbrev 

Formandens første nyhedsbrev er blevet godt modtaget. Bestyrelsen roste det.  

9.  Synlighed af klubben 

De belv drøftet forskellige muligheder. Forsøger med en info/rulleskærm i vinafdelingen. Ideer 
modtages. 

10.  Rollefordeling opgaver 

Hele bestyrelsen inddrages i arrangementerne. 

Der skal meldes afbud til Michael, hvis et bestyrelsesmedlem bliver forhindret. (Helst en uge før). 
Den 25. april er det den ganle bestyrelse der er med.  

Suppleanter indkaldes efter behov.  

Kvitter for læsning hvis det står i mailen. 

11.  Næste møde: 16. juni 2014 

 

12.  Formandens underskrift: 

 

 


