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DagsordenReferat bestyrelsesmøde 

Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00 hos Fenswine 
 Bestyrelsen: Flemming Nielsen, Michael Felskov, Birgit Rasmussen, Henrik Andersen, 

Jakob B Frydkjær, Søren Mogensen, Poul Rosengren, Hans Larsen 
 Afbud: Michael, Hans 

1.  Nyt fra formanden: Flemming orienterede om ændringer ifb. med byggeriet, som bla. 
betyder vinklubbens arrangemneter i en periode foregår i FensWines lager. 
 

2.  Evaluering: Julesmagning: Godt arrangement med god stemning, fint med platter og 
vinsmagning. Dejligt med så mange glade mennesker 
Anders Grøndal: Super hyggelig aften, dejlige beskrivelser af vin og oplevelser. 
Bemærkninger til maden: været rart med salat  / rødbeder. Det burde være meldt ud hvad 
menuen bestod af, det skrives fremover. Vi var usikre på om vi måtte aflyse, defor blev 
menuen besluttet i sidste øjeblik. Maden smagte godt. Lille underskud. 

3.  Kommende arrangementer: 
29. april sommervine, hvidvine, rosevine og bobler ca. 3 af hver. Menu er sanwich fra 
delikatessen eller noget med fisk. Flemming undersøger hos fiskepigerne / delikatessen. 
Pris 249 kr. 
17. juni Sommerfest: 10 års jubilæum lidt forsinket.Grill med kød / pølser, salat og 
kartoffelsalat og flutes. Peter har sagt ja til at passe grill. I år er billetprisen 150 kr.incl. 
mad, vin og vand. Kun for medlemmer der har betalt kontingent for 22. Flemming finder 
passende vine og der gives mulighed for at købe andre vine hvis det ønskes. Alle 
medlemmer skal have mulighed for at deltage, pladsproblem kan løses med telt. Alle skal 
have vand og vin glas med. Slut dato for tilmelding 14 dage før. 

      4. 30. marts Generalforsamling:  Mørbradgryde med vin serveres kl. 19. 
Generalforsamlingen starter kl. 20, og er kun for medlemmer der har betalt 22 kontingent. 
Opslag med dagsorden blev gennemgået er er klar til opslag sammen med regnskabet. Skal 
være lagt op på hjemmesiden og sendt ud som mail senest 14 dag for generalforsamlingen. 
I år er beretningen for 21 og 22 og skal lidt rundt omkring, Flemming og Birgit er 
ansvarlige for beretningen. Ingen valg i 21, besluttede at følge lige år, så Michael, Jakob, 
Poul, Søren og Birgit er på valg i 22. 
Suppleant Jens Salsby er på valg. Ny revisor og revisor suppleant. Irene ønsker ikke 
genvalg.   
Flemming sørger for borde og duge, Irene og birgit dækker bord. 

 
5. Kontingent 2022        93 medlemmer betalt  02.03.22 
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6. Smagekasser: Flemming fortale om en smagekasse, som han ville bestille til salg i klub 
regi. Nærmere herom når kasserne lander på lageret. 

      7. Afbud til arrangment: De respektive vinaftener forberedes med bestillinger af mad og 
vin, og derfor skal afbud, hvor pengene ønskes retur, ske senest 14 dage før. Ved senere 
afbud kan billetterne kun sælges videre til aktive medlemmer af vinklubben. Kontakt 
klubben for at høre om der er venteliste. 
 

8. Hjemmeside:  Søren lægger lidt op om de kommende arrangementer, på forsiden. 
 

      9. Eventuelt Ikke noget i dag 
 

      10.  Nyt møde: Bestyrelsen mødes ca. 17.30 den 30.03, hvis arbejdet tillader.   
 Referent: Birgit  
   

 
 
 


