
Referat bestyrelsesmødet

onsdag  den 19. februar 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: Jakob og Hans

1. Nyt fra formanden: Velkommen til Poul. Vinafdelingen bygges om i marts måned, så der
bliver mere åbent. Anne Mette som er uddannet sommelier tilknyttes vinafdelingen som 
konsulent fra uge 10.

2. Evaluering af arrangementer: Vinskole portvin: Endnu en rigtig god aften med Anni ved
roret.Gode portvine. Pålægsfadet faldt i god jord, vi skal huske at justere indholdet fra 
gang til gang.  Portugesisk aften: Super god aften, de 2 positive winemakere gav en god 
stemning tillige med de gode vine. DeliDrengene leverede diverse pølser, pate m.m.. 
Storstrøms ost leverede ostefade og bageren lækre italienske flute. 

3. Kommende arrangementer:.4.marts Generalforsamling. Menu sammenkogt ret. 12. 
marts 2 vanskelige druer 40, 2. april fadlagring kontra ståltanklagring 40.Vinskole 150 
kr. Generalforasmling og de 2 vinskoler er sat til salg i shoppen. Der sendes en mail ud 
vedr. vinskole.

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

      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. Afventer svarr fra Mikkel.

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

Søren arbejder på et oplæg til håndtering af en vinklub facebook gruppe. 

5. Generalforsamling 4. marts.: Dagsorden er sendt ud og lagt på hejemmesiden, regnskab 
underskrevet og lagt på hjemmesiden, vedtægter ligger på hjemmesiden. Ingen forslag fra 
bestyrelsen og endnu ingen fra medlemmerne. PT. 128 medlemmer 2020.

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 supl. Irene Garn er på valg. Brugsens udpegede Hans og Flemming er ikke på valg

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Bestyrelsen har forslag til suppleant efter Poul, Marianne Elholm. Drøftede afviklingen af 
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generalforsamling og bestyrelsen mødes kl. 17.45 den 6. marts.

6. Regnskab:  Regnskabet er revideret og underskrevet af formand og kasserer. Henrik 
fremlægger regnskabet på generalforsamlingen.

      7. Eventuelt: Drøftede emner til efterårs arrangementer. Besøg fra et amaronehus, italiensk 
aften, aften i boblernes tegn. Forslag modtages meget gerne.

8. Nyt møde: Inden generalforsamlingen

      9. Referent: Birgit
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