
Referat bestyrelsesmødet

tirsdag den 4. september 2018 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, Jan Bolhøj

Afbud:

1. Nyt fra formanden: Flemming bød velkommen til mødet, glad for at se Jan deltog i dag. Takkede
Jan og Birgit for arbejdet med den nye hjemmeside. Oplyste FensWine var med i Næstved 
vinfestival fredag den 7.09. Brugsen stiller et telt op den 14. og 15. hvor der vil være Ølshov, 
portvinssmagning og grillaften, som der kan købes billetter til. Var som altid i gang med at finde 
nye spændende vine til kunderne.

2. Evaluering af arrangementer: Sommerfest 15. juni – en hyggelig aften, hvor både medlemmer 
og folk på gæstebilletter hyggede sig med grillmad m.m. og muligheden for at vælge vin i Fens 
wines store udvalg. Indstillingen til årets, vinbonde Jan Bolhøj blev modtaget med klapsalver. Jan 
var ikke tilstede, men fik diplomet overrakt næste dag.  

3. Kommende arrangementer: 21.09 Gourmet aften 48 pladser (Søren/Per), kokken skal have 
besked senest den 14.09 om der er solgt billetter nok.Vedr. borddækning og hjælp om aftenen 
besked senere. Hvis der  ikke solgt 36 billetter den 14.09 aflyses arrangementet.Mail med meny og
gæstebilletter sendes ud onsdag.  9.11 Italien fra Syd til Nord 60 pladser (Anni/Flemming. Menu 
m.m. er klar ca. 1 oktober. 30.11 Julesmagning (Flemming), bestyrelsen dækker bord den 29.11. 
Flemming undersøger nærmere vedr. menuen. Klar til oktober. 

      3. Hjemmesiden: Birgit gennemgik status for hjemmesiden, Medlemslisten er opdateret pr. 26.08. 
240 aktive medlemmer. Sendt brev ud til alle tidligere modtagere af nyhedsbrev, med besked om, 
at det fremover kun sendes nyhedsbreve til medlemmer og dem der  melder tilbage de ønsker at 
modtage det. Hvis der er betalt for 2017, og der ikke er betalt for 18 den 31. januar 19, slettes de 
på listen, jf. vedtægterne.

Den nye hjemmeside er nu i gang og det blev aftalt, at diverse arkiver flyttes over på den nye, så vi
ikke mister vinklubbens historik. Alle udnævnte vinbønder lægges på hjemmesiden.

Klubbens vinglas sættes til salg på shoppen. Desværre kan vi ikke fjerne den gamle hjemmeside i 
google pt., men der er henvisning til den nye.

4. Foråret 2019: Forslag  - marts generalforsamling, Provolo, amerikaner aften, Anker vin, evt. 
Anders Grønholdt eller han kammerat, som Søren Mogensen har hørt.

5. Opfølgning: Notat til vedtægterne vedr. ny datalov er lagt på hjemmesiden.

      6. Regnskab: Henrik, Flemming og Hanne mødes for at aftale procedurer for regnssbehandling.

7. Eventuelt: 6.11 holder Søren Petersen Gin smagning. 

      8. Nyt Møde: 9. oktober kl. 19.00

Referent: Birgit  
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