
Referat bestyrelsesmødet

Tirsdag  den 19. november 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: Per.

1. Nyt fra formanden: Flemming fortalte om vinsmagninger i Rom, hvor der dukkede flere 
spændende vine op. 

2. Evaluering af arrangementer: Amerikansk aften den 20. september måtte desværre 
aflyses. For få billetter solgt. 25. oktober Simremad m/ Anni var en vellykket aften, med 
god mad,god stemning, mange gode guldkorn fra Anni og spændende vine fra hhv. AP 
vine og Fens wine. Smagningen blev holdt på 1. sal i Fens wine.

3. Kommende arrangementer:.  29. november den traditionelle julesmagning, 61 pladser til
salg. Flyttet til Huset på Elmevej, grundet brugsens skal bruge 1. salen til pakker. Birgit 
skriver til deltagerne at vi har skiftet lokale. Afbud Per og Søren. Vi dækker bord fredag 
kl. 10.00.

      4. Hjemmesiden: Birgit opdaterer medlemsliste og postliste løbende, tjekker køb og 
bordbestilling fra medlemmer. 

Flemming og Søren M er ansvarlige for hjemmesiden.

Hjemmesiden opdateres  (Mikkel), betalingsdelen skal opdateres med SMS ved betaling 
Gælder for alle der har webshops.

Søren  opretter af facebook side. Alle enige om det kan bruges positivt, både til info fra 
klub og medlemmer. Lukket gruppe for medlemmer.

5. Foråret 2020: Anni  vinskole / temaaftener 30. januar Portvin – verdens bedste hedvin, 
12. marts, To vanskelige druer og 2. april, fadlagring kontra ståltanklagring. Pris 150 kr. 
pr. aften, 40 billetter.14. februar 20 Portugesisk smagning, pris 199 kr. 60 billetter.          
4. Marts generalforsamling. Spisning kl. 19 og generalforsamling kl. 20. Menu, 
sammenkogt ret.

6. Regnskab: Kasseren gennemgik klubbens økonomi.Ser fornuftig ud. Kontingent / 
indmeldelse for 2020 er lagt på hjemmesiden.

      7. Eventuelt: Drøftede forskellige mulige tiltag, tilbud, åbent hus Fens wine.

8. Nyt møde: 21. januar 2020.

      9. Referent: Birgit
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