
Referat Bestyrelsesmøde

tirsdag den 20. november 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 og  Jan 

1. Nyt fra formanden:.Vinnyt nr 66 blev lidt forsinket, idet beslutningen om at Fensmark 
brugs skifter tilbage til COOP pr. 1. januar 2019 skulle med. Kunderne har taget godt imod
skiftet.

2. Evaluering af arrangementer: 9.11 Italien fra Syd til Nord: Positive tilbagemeldinger. 
Flot og indbydende buffet fra Madtrylleriet. Havde været passende med en ting mere på 
bordet. Anni i topform præsenterede vinene.

3. Kommende arrangementer: 30.11 Julesmagning: Frimands gourmet leverer en aftalt 
buffet, som bestyrelsen sætter op på borde. Søren og Flemming finder vine, snaps og øl. 
Bestyrelsen dækker bord torsdag den 29.11. kl.18.30. De 72 billetter er solgt.

      3. Hjemmesiden: Bordbestillingen fungerer nu på hjemmesiden, Birgit samler op og 
reserverer pladserne. En opdatering har drillet i webshoppen, men det virker nu.

Søren Mogensen ringer til Jan og aftale tidshorisont med henblik på at overtage dele af 
arbejdet med hjemmesiden. 

Jan og Birgit opdaterer medlemsliste løbende.

4. Foråret 2019: 1. februar, Anders Grøndahl.60 billetter  a` 375 kr.sættes til salg midt i 
december. Flemming aftaler nærmere med madtrylleriet og Grøndahl. Onsdag den 6. 
marts generalforsamling, vanen tro serveres der gryderet og vin inden 
generalforsamlingen, og øl eller vand under generalforsamlingen. 96 billetter a`99 kr. til 
spisningen. 12. april kommer Ankersvin og præsenterer et uddrag af deres vine. Flemming
aftaler nærmere vedr. vin og mad og finder en pris.60 pladser  10. maj, Amerikaner aften 
v/ Søren og Per. 60 pladser. 14. juni, den årlige sommerfest i Fenswines lokale. 80 
pladser. 

5. Julevin: Terra de lava, druer Cabernet Sauvignon og Nero D'avola, Terre Sicilikane, som i 
år er udbudt til en speciel julepris til vinklubbens medlemmer. Købes i shoppen. Julebrev 
sendes ud med nærmere om købet af julevinen. 

Flemming svarer på en mail vedr. julevin / økonomi og henviser til generalforsamlingens 
dialog.

      6. Eventuelt: 

7. Nyt møde: 15. januar 2019

      8. Referent: Birgit
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