
Referat bestyrelsesmødet

Tirsdag  den 21. januar 2020 kl. 19.00 i Fensmarks Brugs lokale

Bestyrelsen: Flemming Nielsen, Michael Felskov, Birgit Rasmussen, Henrik Andersen, 
Jakob B Frydkjær, Peter A  Nielsen, Søren Mogensen, Hans Larsen

Afbud: Michael

1. Nyt fra formanden: 

Formanden orienterede om, at Per og Søren ønskede ændringer i deres arbejdsliv og var 
derfor fratrådt Brugsen og bestyrelsen. Hans er i bestyrelsen igen. Suppleant Poul 
Rosengren indtræder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen.

2. Evaluering af arrangementer: Julesmagning. En rigtig hyggelig aften, god mad da 
smørret kom på bordet. For meget leverpostej. Indslaget med Black Friday faldt i god jord.

3. Kommende arrangementer:.  Vinskole Portvin 30. januar 40. Lokale besluttes når vi 
kender deltagerantal. 14.februar Portugesisk smagning 60.Flemming skriver ud om 
smagningen og giver kunder mulighed for at deltage.4.marts Generalforsamling. Menu 
sammenkogt ret. 12. marts 2 vanskelige druer 40, 2. april fadlagring kontra ståltanklagring 
40.Vinskole 150 kr. Flemming sætter generalforsamlingen og de 2 sidste vinskoler til salg.

Sommerfest 19. juni, holdes som 10 års jubilæumsfest. 99 kr. for maden, drikkevarer ad 
libitum. Flemming laver et krativt opslag. Kun for medlemmer der har betalt kontingent 
for 2020, ingen gæster med i år.

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

Flemming og Søren M er ansvarlige for hjemmesiden. Flemming ansvarlig for  
arrangementer på hjemmesiden. Søren ansvarlig for  referater m.m. kommer op.

Vi undersøger vedr. køb der er afsluttet, nogle gange står som behandler i systemet. 
Medlemmets køb er registreret og gældende. Tilpasser bestyrelsens navne, årets vinbonde 
2019 og arkiv referater.

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

Søren udarbejder et oplæg til håndtering af en vinklub facebook gruppe. 

5. Generalforsamling:  Valg, dagsorden, regnskab, vedtægter,m.m.

Bestyrelsen: Michael, Jakob, Søren M, Birgit og Peter er på valg. Peter modtager ikke 
genvalg. Suppleant Poul Rosengren er på valg (ind i bestyrelsen 22/1). Revisor Lisa og 
revisor sopl. Irene Garn er på valg.

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Indvarsles på mail og ved opslag på hejmmesiden senest 18. februar.

6. Regnskab:  Kassereren orienterede om regnskabet. Det reviderede regnskab lægges op 
hjemmesiden.
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      7. Eventuelt: Jakob meldte afbud 14.02 og 4.03. Henrik afbud 30.01.

Bestyrelsen overvejer at der til vinarrangementerne kan betales et ekstra beløb for ikke 
medlemmer. 

8. Nyt møde: Onsdag den 19. februar kl. 19.

      9. Referent: Birgit
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