
 

 
 

 

 
Referat bestyrelsesmødet 

Tirsdag den 4. april 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 fra: Peter A Nielsen og Jakob B Frydkjær 
 

1.  Nyt fra formanden: Efter en lille vinsmagning, fortalte formanden at han havde været på 
vinmesse sammen med næstfomanden. Smagt mange spændene vine.  

2.  Evaluering af arrangementer:  Generalforsamlingen gik godt, bestyrelsen glad for der kommer 
så mange. Stemningen var god og delikatessens gryderet smagte dejligt.  

En god beretning som gav et godt flow over året der var gået. Bestyrelsen respekterer det er en 
klub for livsnydere, med plads til alle. Bestyrelsen har fået flere positive tilbagemeldinger fra 
medlemmer. Ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning. 

3.  Kommende arrangementer:   

21. april: Tøseaften med mænd (Birgit, Jakob og Lone), Jan sørger for platter og Søren for portvin 
og kage.  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). 1.12: Julesmagning (Flemming og Michael uddelegerer). 

Michael arbejder på en vinsmagning med Anders Grøndahl, der erforeløbig 2 datoer i spil hhv. 
27.10 og 17.11, nærmere herom når det er faldet på plads. 

 

      4. Tema aftener med Annie:  Bestyrelsen besluttede at holde pause med tema aftener i efteråret, 
men muligvis en vinsmagning en fredag, afhænger af nogle datoer. Er der forslag til temaaftener i 
foråret må I meget gerne sende en mail til os. 

5.  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.  

6.  Evt. Talte om bestyrelsesfrokost, Flemming vender tilbage. 

Vi savner forslag til årets vinbonde! 

7.  Næste møde: tirsdag den 13. juni. 

8.  Service meddelelse: 1. september er der vinfestival i Næstved, hvor Superbrugsen deltager. 

13. oktober arrangerer Superbrugsen øl og vinsmagning sammen med Midtfyns Bryghus, billetsalg 



 

 
 

 i kiosken. 
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