
 

 
 

 

 
Referat bestyrelsesmødet 

Tirsdag den 14. november 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:  Oplyste om, der ikke blev ”kæmpe” udsalg af COOPs vine.Udfasningen sker 
over en periode, samtidig med de nye vine kommer ind i sortimentet. 

2.  Evaluering af arrangementer:  Vin og ost: Billetsalget gik ikke så stærkt, men det var en 
spændende og lærerig aften for deltagerne. Der har været en god feed back. 

Vinsmagning med Ray Nadeson Lethbrigde Wines: Salgsperioden blev lidt kort, idet datoen skulle 
tilpassesde øvrige aktiviteter Ray Nadeson havde i Danmark. En super god aften, Ray er en fantatisk 
formidler af hans vin. Der var også lidt for nørderne.  

Sørens special 2(3). En tidlig udsolgt aften, med lækker mad, gode vine, herlig musik quiz, en god 
makker og sidst men ikke mindst portvin. Alle var glade. Tak til Søren for det store arbejde.  

Bordbestillen fungerer godt 

 

3.  Kommende arrangementer:  1.12: Julesmagning (Flemming og Michael).Vin, øl og snaps og 
andre overraskelser : Flemming, Per og Søren. Mad: Jan. Borddækning: Birgit tovholder, vi mødes 
den 30. november kl. 16. Underholdning: Jan   

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

16. marts: Generalforsamling. 20. april: Fransk vinhus. 4. maj: Mænds griller v/ Jakob, Lone, 
Birgit suppleret med Søren M Mogensen. 15. juni: Sommerfest (som vi plejer).  

Vi melder datoerne ud når aftalen er i stand og kommer med flere detaljer løbende. Efterspurgt fra 
medlemmer. 

4.   Investeringsvin: Chateau de Vaugelas ”V” Corbieres 2014, blev prøvesmagt og frigives fra fredag 
den 7. december mellem 17 og 20, hvor vinklubben vil stå for smagsprøve på årgang 2015, som 
vinklubbens medlemmer kan købe til speciel pris. Vinen skal være hentet senest 30.12.17. Husk 
bestillingsseddel. Fra vinklubben Henrik, Peter, Jan og Birgit. 

5.  Nyt navn til klubben: Bestyrelsen udarbejder forslag til generalforsamlingen. Birgit ser på 
vedtægter til næste bestyrelsesmøde. 

6.  Evt. Julegave medlemmerne: Bestyrelsen besluttede at give 2 fl. Vin til hvert medlem, som kan 
hentes i vinafdelingen fra den 1. december og til og med den 30. december.   

7.  Pratisk vinaftener: Vi aftaler hver gang hvilke arbejdsopgaver den enkelte står for. Mødetid er 
normalt kl. 18, men er der behov, aftales det at mødes tidligere. Vi skal bruge de vogne vi har så 
køkkenet ikke overfyldes. Michael undersøger vedr. opvaskemaskiner, klubben vil gerne bidrage 



 

 
 

med betaling til den ene. Per undersøger køb af nyt bestik til klubben. Vi skal finde et skab vi kan 
sætte brødkurve, bestik, sorte spande m.m., så vi ikke skal lede efter det. 

8.  Næste møde: 23. januar 2018 

9. Referent: Birgit 
      Medlemstal oplyst til 270 pt. 
   

 


