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Referat Bestyrelsesmøde 

tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19.00 i Fensmarks Brugs lokale 

 Bestyrelsen: Flemming Nielsen, Michael Felskov, Per Mastrup, Birgit Rasmussen, Søren 

Petersen, Henrik Andersen, Jakob B Frydkjær, Peter A  Nielsen, Søren Mogensen 

 Afbud:  Jakob  

1.  Nyt fra formanden: Gitte havde takket for deltagelsen ved Jans bisættelse. Skiftet til 

COOP gået godt. 

2.  Evaluering af arrangementer: 30.11 julesmagning. Aftenen forløb godt, god stemning. 

Maden var håndterbar for bestyrelsen. Smagte godt. Passende vin sortiment. Nogle 

medlemmer efterlyste mad fra delikatessen, kommer igen når skiftet er helt på plads. 

3.  Kommende arrangementer: 1. februar, Anders Grøndahl.60 billetter  a` 375 kr. er sat til 

salg.Der er 32 billetter tilbage, så der åbnes for gæstebilletter, via mail eller opslag. Afbud 

fra Henrik, Søren Mogensen og Jakob.Onsdag den 6. marts generalforsamling, 96 

billetter a`99 kr. er sat til salg, med dagsorden. 12. april Ankervin, Flemming aftaler 

nærmere vedr. mad og vin. Sætter 60 pladser til salg i næste uge. Anker har vin med.  10. 

maj Amerikaner aften v/ Søren og Per, 60 pladser, sættes til salg når de sidste ting er 

aftalt. 14. juni årlig sommerfest i Fens Wine s lokaler. 80 pladser. Sættes til salg når 

aftaler kød / grill er klar. 

      3. Hjemmesiden: Bordbestillingen fungerer ikke på alle varer på hjemmesiden, Birgit samler 

op og reserverer pladserne. Birgit opdaterer medlemsliste og postliste løbende. 

Status: Der er nu styr på diverse koder( kontoret har kopier) og Flemming arbejder nu med 

hjemmesiden. Vil vende arbejdsgangene med en  IT konsulent han kender. Efterfølgende 

drøfter Flemming og Søren Mogensen det fremadrettet. Takkede Birgit for det arbejde der 

var lagt i opsamlingen af hjemmeside m.m.. 

4. Efteråret 2019: Julesmagning, evt. vildtaften, Søren ville gerne stå for en smagning, tager 

kontak til Jakob.Tænke forslag til næste møde. 

5.  Generalforsamling, herunder regnsskab: Regnsskab og evt. indkomne forslag lægges ud 

på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Birgit laver forarbejdet til dirigent, herunder 

tjek af kontingentbetaling 2019. Henrik modtager genvalg. Evt. forslag fra medlemmer 

sendes rundt på mail i bestyrelsen.  

Afbud fra Henrik, Jakob og Søren Mogensen 

      6. Eventuelt:  

7. Nyt møde: Bestyrelsen mødes 1 time før den 6. marts. Konstituerende møde efter 

generalforsamlingen. 

Næste møde 9. april kl. 19.00 

      8. Referent: Birgit 

    



2 

 

    

 

 

 


