
 

 
 

 

 
Referat bestyrelsesmødet 

Tirsdag den 13. juni 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: Efter en lille vinsmagning, orienterede formanden om, at han var kommet 
med i et netværk BNI i Næstved. Der var en fra hver faggruppe. De hjælper hinanden og det kan 
måske gavne vinklubben. Flere havde hørt om den. De mødes fredag morgen.  

2.  Evaluering af arrangementer:  Tøseaften også for mænd: Ros fra medlemmerne. Alle 3 gjorde 
det rigtig godt. En super god aften, som Søren sluttede med flot oplæg om portvin.  

Platten evalueres. 

3.  Kommende arrangementer:   16. juni: Sommerfest afvikles som sidste år i Fenswines lokaler 
(Flemming og Michael) 15.09: Vin og ost (Per og Søren). 6.10 vinsmagning med Ray Nadeson 
Lethbrigde Wines fra Australien (Flemming).3.11: Sørens special 2, hvor det bliver spændende at 
se hvad aftenen bringer. 1.12: Julesmagning (Flemming og Michael uddelegerer). 

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

      4. Tema aftener med Annie:  Bestyrelsen afventer input fra medlemmerne. 

5.  Vinbonde 2017:  Bestyrelsen havde modtaget en indstilling, som var motiveret så godt, at en enig 
bestyrelse var enig i indstillingen. Formanden læste indstillingen op på sommerfesten.  Årets 
vinbonde 2017 Lone Felskov.  

6.  
Evt. Vinnyt, rigtig godt arbejde Jakob, 

7.  Næste møde: tirsdag 5. september  

8.   

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. 

 

9.  

 


