Referat af bestyrelsesmøde

28. juli 2020

Virtuelt bestyrelsesmøde i Foreningen Dansk Vin den 28. juli 2020 kl. 16.00.
Deltagere: Hans Neergaard Münter (HM), Jean Becker (JBe), Kurt Christiansen (KC) og Børge Alstrup (BA).
Afbud: Ernst Antonsen (EA), Lars Holt (LH), Anders Andersen (AA), Jørgen Broe (JB), Karin Sloth (KS),
Niels Sjøj (NS), Søren Kofoed Nielsen (SK) og Ole Stauning (OS),
Referent: Børge Alstrup

Referat
1. Velkomst og indledning ved formanden
Formanden HM bød velkommen.
2. Drøftelse af evt. deltagelse i Mad og Vin festival i Tivoli
HM har været i kontakt med Tivoli og der kan blive tale om at deltage i én uge inkl. Masterclass og
en pris for denne uge på 8.000, så der ikke kommer konflikt med vinskue.
JBe har også været i kontakt med Tivoli og vil hellere have 14 dage og har tilsagn fra en række
erhvervsmedlemmer om at medvirke to dage hver. Der er nødt til at være to på standen hver dag, så
der altid er en på standen, når der skal spises m.v. JBe vil gerne involvere Tim Wollerslev til
Masterclass.
Modellen kan være, at hver erhvervsavler, der er med til at bemande standen, afleverer flasker, som
kan sælges af andre på de dage, hvor man ikke selv er til stede. Der skal være en erhvervsavler og et
bestyrelsesmedlem hver dag.
Konklusionen på drøftelsen blev, at vi deltager fra den 29. og frem til 11. eller 12.9., hvilket
indebærer en særlig plan for dagene med vinskue. HM forhandler videre med Tivoli med henblik på
14 dage og JBe arbejder videre med at få tilsagn fra deltagere og planlægger bemanding samt tager
kontakt til Tim Wollerslev. En anden mulighed kunne være at involvere Torben Bo Toldam
Andersen i Masterclass.
HM oplyste, at Tivoli endvidere har spurgt, om der kan stilles med dansk vin til DM i Sommerlier,
som afholdes på Axelborg i september. JBe oplyste, at det ikke skulle blive noget problem.
3. Eventuelt.
Intet under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 16.32

