
Bestyrelsesmøde

tirsdag den 9. oktober 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: Per

1. Nyt fra formanden: Deltagelsen i vinfestivalen gik rigtig godt, der var indløst 1200 flere 
smagsbrikker end sidste år, en travl med god eftermiddag/aften. Brugsens 
protvinssmagning blev aflyst i september, vi har en ny dato 23. februar 2019, hvor der vil 
være ca 60 forskellige portvine. Det holdes i Fens Wine. Salget går fint.

2. Evaluering af arrangementer: 21.09 Gourmet aften. En rigtig flot aften, med lækker mad
og dejlige vine, og Søren med gode indslag og vin og historier. God feed back fra 
deltagerne. Nogle medlemmer mener, der godt kan være såden en aften hvert andet år.

3. Kommende arrangementer: 9.11 Italien fra Syd til Nord 60 pladser . Madtrylleriet sætter
en buffet op, Flemming aftaler indholdet, og sender menu.m.m. til Jan senest den 26.10. 
Vinen cleares med Anni. (Flemming)30.11 Julesmagning, Flemming undersøger vedr. 
julemenu, og sender oplæg ud til bestyrelsen. Menu m.m. lægges ud på hjemmesiden 
senest 2. november. Bestyrelsen dækker bord den 29.11. kl.18.30. 

      3. Hjemmesiden: Status, er godt i gang med overflytning fra den gamle hjememside. 
Nyhedsbrev, Flemming sender nyhedsbrev ud uge 42, omhandlende årets 2 sidste 
arrangementer m.m. . og link til billeder og tekst fra gourmet aftenen sættes ind . Sendes til
Jan som videre behandler det. Nyhedsbrev igen i uge 46/47 hvor kontingent 2019 og 
julevin tages med.

Bordbestillingen fungerer ikke på hjemmesiden, vi samler op på det i bestillingerne, 
ligesom bestyrelsen kan modtage reservationer en uge før hhv. 9. og 30. november. Sendes
til Birgit som sørger for reservationerne. Er der ikke navne på alle når der købes billetter til
flere, beder vi om navnene.

4. Foråret 2019: Februar, Flemming undersøger om Anders Grøndahl har plads i 
kalenderen. Marts generalforsamling, dato kommer senere, bestyrelsen drøftede om 
generalforsamlingen kunne flyttes til tirsdag eller onsdag ( i 2011var det en onsdag), lufter 
iden på julesmagningen.  Amerikaner aften i maj, Søren og Per arbejder på sagen, Provolo,
Ankervin, Flemming undersøger om april passer .Provolo kon komme på tale senere. Idet  
ikke alle aftaler er på plads, kan der forkomme ændringer i tidspunk for arrangementerne.

5. Julevin: Bestyrelsen lytter til medlemmerne så med henvisning til generalforsamlingen, er
vinklubafterne i år gået i nul, og julegaver til medlemmerne droppet i år, så vi ikke tømmer
kassen. Der vil i stedet blive et rigtig godt julevin tilbud til medlemmerne fra Fens Wine. 
Flemming og Søren ser nærmere på hvordan det kan strikkes sammen.  

      6. Eventuelt

7. Nyt møde: 20. november  kl. 19.00.
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      8. Referent: Birgit
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