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VinNyt nr. 158  –  4. august 2014 
 

Klik her for at læs dette nyhedsbrev i din browser 

  
Kære Vinven
 
 

 

1. Generelt 
 
1.1 Velkommen tilbage fra ferie 
Så synger skoleferien på sidste vers, og de fleste af os er tilbage fra en meget varm som-
mer, hvor det sikkert er hvid- og rosévine, der har været favoritterne. Vi håber, at alle gamle 
medlemmer og måske også et par nye medlemmer vil deltage i klubbens arrangementer i 
den nye sæson 2014/2015, som starter nu, 
Få det maksimale ud af dit kontingent og deltag fra starten. Selvom generalforsamlingen 
først holdes efter de 2 første arrangementer, hvor kontingentet fastsættes, kan alle poten-
tielle medlemmer deltage til medlemspris. Skulle det efterfølgende vise sig, at deltagere fra 
et eller begge af de 2 første arrangementer ikke ønsker at tegne medlemskab, ja så vil pri-
sen for deltagelse i de 2 første arrangementer naturligvis ændres fra medlemspris til gæste-
pris med efterregulering af betalingen. Det gælder selvfølgelig også den anden vej – hvis 
man har insisteret på at betale gæstepris og senere melder sig ind, ja så reguleres kontin-
gentet med den allerede erlagte gæstepris. 
 
1.2   Grill og ski 
Den nye sæsons første arrangement er henlagt til en solvarm aften i august. Vi skal dog 
ikke i skoven denne gang – men på ski . Vi laver arrangementet sammen med skiklubben 
Hareskov og bruger deres klublokale og deres store grill. Så mon ikke der kommer en 10-15 
fra skiklubben. Klublokalet er det røde hus til venstre ved indgangen til biblioteket i 
Hareskovby. 
 
1.3   Er bestyrelsen i lommen på Nordea? 
Vi har accepteret en ekstra smagning i september, så der bliver 2 smagninger denne måned 
uden at vi af dem grund aflyser andre smagninger. 
 
Det er Nordea i Lyngby, der har henvendt sig og tilbudt at holde en smagning om Piemonte 
vine med lidt godt at spise fra lokalområdet. Det forgår hos Nordea i Lyngby. Alt er gratis, og 
der er intet kommercielt i løbet af aftenen, men man skal skrive under på, at det er ok, at 
Nordea kontakter en bagefter. Så ”prisen” for at deltage er, at man afleverer sit 
telefonnummer/adresse. Og hvad man gør efterfølgende, når Nordea så kontakter en, er jo 
op til den enkelte og dennes interesse for at høre om Nordeas produkter. 
 
Bestyrelsen har skønnet, at del 1 af arrangementet ligger helt i tråd med, hvad vi ellers 
tilbyder – og del 2 kan man jo være mere eller mindre engageret i. På den baggrund føler 
bestyrelsen, at der er OK og ligger inden for vore vedtægter. Men det betyder ikke, at vi 
aktivt opsøger den slags arrangementer fremover. 
 

http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt157.pdf
http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt157.pdf
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Hvis i har yderligere spørgsmål om denne lidt anderledes smagning, er i velkommen til at 
kontakte Carsten på co@vinvenner.dk. 
 
 
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
20. august kl. 19:00 - Amarone eller Amager(h)one? v/Henning Nielsen, bestyrelsen 
 – Skiklubben Hareskov, Poppel Allé 14, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 15/8 - 
Gæstepris 200 kr. 
 
Amaronevine er dyre og dejlige – men der er en række andre vine, som laves efter de sam-
me principper med at tørre druerne inden vinificering. Nogle af disse er meget billigere og de 
smager lige så godt! Eller gør de?  
Vi skal smage forskellige former for vine, hvor druer er tørrede. Nogle er ægte amaroner, 
andre lavet på ikke lovlige druer, og helt andre igen som kommer fra oversøiske lande. En-
delig skal vi også prøve en rigtig forfalskning, hvor der overhovedet ikke er kælet for vinifice-
ringen, som man gør ved fremstilling af en rigtig amarone, men imidlertid er der et certifikat 
på vinen! 

Sammen med smagningen tænder vi op i grillen og sørger for pap/plastik, salat og brød. Det 
eneste du selv skal medbringe er dit gode humør samt dit favoritkød eller din selleribøf – 
hvis du er vegetar. 

Arrangementet er lavet i samarbejde med Skiklubben Hareskov, hvorfor smagningen er 
henlagt til deres klubhus ved biblioteket i Hareskovby. 

 (HN) 

 
Til-/framelding nu 
 
 
 
2.2 Under planlægning (ikke åbne for tilmelding – datoer, priser, indhold m.v. kan 
ændres) 
 
4. september kl. 18:00 – Vine fra Piemonte – v/? fra Nordea, Lyngby, Hollandsvej 12.3, 
2800 Kgs. Lyngby - Tilmelding senest d. ?/9 
 

8 Forskellige flasker, her vil der både være Rose, Barbaresco, Barolo og en dessertvin. 
 
Prisleje pr. flaske er fra 75 kroner ved køb af 12 og op til 350 kroner.  

Udover vine er der diverse pølser, ost, pestoer, nødder og hjemmelavet brød 

Der er nok til at alle bliver mætte. 

mailto:co@vinvenner.dk
http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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Anbefaler at tage en taxa eller S-tog linje A mod Hundige, der går fra Værløse kl. 17:30, 
med skift i Bagsværd til bus 400S, der kl 17:41 kører til Lyngby station, hvorfra der er 10 
minutters gang til mødestedet. 

(CO) 

 
 
23. september kl. 18:00 – Generalforsamling 2014 v/bestyrelsen – Salen/Satellitten, 
Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 17/9 
Dagsorden:  
  1. Valg af dirigent 
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sæson 2013/2014 
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2013/2014 til godkendelse 
  4. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer 
      Pt. er der ikke indkommet forslag. Seneste frist for indgivelse af forslag er 9. september 

  5. Fastsættelse af kontingent 
      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 850 kr. 

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
      På valg er: Karin Magnussen, Henning Nielsen og Jens R. Rasmussen.  

  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
      På valg er Christian Zilstorff og Inge-Lise Valdal 

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
      På valg er Anne Johannesson og Asger Nielsen 

  9. Eventuelt  
(MBS) 

 
 
23. september kl. 19:00 - 20 års fødselsdag v/Michael Støvelbæk, Winevac - 
Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 17/9 – Gæstepris 225 
kr. 
 
VVV blev stiftet d. 20. september 1994, så derfor skal vi fejre fødselsdagen på behørig vis. 
Vi har fået VVVs stifter, Michael Støvelbæk, til at holde foredrag om tyske vine, Emnemæs-
sigt vil Michael tage udgangspunkt i sine egne vine fra Franken og Würtemberg, men Mi-
chael regner med snart at udvide med Baden og Mosel, så vi vil komme godt rundt i både 
områder og vintyper. 
 
Hvis nogle mener, der hører lagkage med 20 lys til at afslutte/begynde en sådan aften, så 
må man gerne informere bestyrelsen om, at man kommer med en sådan overraskelse. 

(JRR) 

 
 
20. oktober kl. 19:00 - Californien rundt med fokus på Zinfandel v/Per Østergaard, Solarex 
Mad & Vinhus ApS - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 
13/10 – Gæstepris 250 kr. 
 
Zinfandel vine fra Californien har nærmest cultstatus mange steder. Amerikanerne hævder, 
at Zinfandeldruen er deres opfindelse, selvom italienerne påstår, at Zinfandel er identisk 
med deres Primitivodrue. En DNA analyse for nogle år siden fastlagde, at de to druetyper 
faktisk er genetisk ens, men jordforholdene og den måde Zinfandeldruerne og -vinene be-
handles på, giver ifølge vinproducenterne i Californien unikke resultater, som kun findes der. 
Men døm selv.  
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Vi skal til dette arrangement smage både hvidvine, rødvine og en dessertvin baseret på Zin-
fandeldruen. Vi kommer rundt blandt forskellige vinhuse i Californien og smager vine i for-
skellige prisklasser og kvaliteter, men med vægt på at vinene tilbyder værdi for pengene. 

(CO) 

 
 
20. november kl. 19:00 - Uruguay - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - 
Tilmelding senest d. 13/11 – Gæstepris 250 kr. 
Bestyrelsen har sendt Karin til Uruguay for at undersøge vinmarkedet der. Det var selvfølge-
lig lidt halvdyrt – men resultatet er blevet så godt, at vi glæder os til at høre om og smage på 
vinene derfra ledet af señorita Karin. 

(KM) 

 
 
16. december kl 19:00 - Jul i VVV- Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - 
Tilmelding senest d. ? – Gæstepris ? 
Denne aften skal vi have styr på hvilke (rød)vine, der passer bedst til julemaden. Vi har 
spurgt vinbutikkerne i Værløse, og venter spændt på deres svar – og så slipper vi ikke for et 
glas gløgg og en brunkage.  
Itv. har SuperBest, Kvickly og Irma svaret positivt. 

(JRR) 

 
 
14. januar 2015 - Nytårskur med efterfølgende portvinssmagning - Hareskov Bibliotek - 
Tilmelding senest d. ? – Gæstepris ? 
VVV indbyder alle medlemmer og alle VinNyt-læsere til gratis kur, en aften hvor vi har taget 
det pæne tøj på – og hvor vi går rundt i biblioteket og småsludrer med hinanden mens kur-
musik, kurvin og kursmåkager indtages. 
Efterfølgende holder VVVs tidligere formand, Niels Nehrkorn, portvinssmagning, som dog 
ikke er gratis  

(MBS) 
 

 
16. februar  - Under udarbejdelse - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse -  
Tilmelding senest d. ? – Gæstepris ? 

 (HN) 
 

 
19. marts - Vivino og Anvanti - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding 
senest d. ? – Gæstepris ? 
Alle kender og bruger app’en Vivino til at registrere vin, til at undersøge vin m.v. Det er dan-
skeren Theis Søndergarrd, der er manden bag denne udbredte app – og han vil komme og 
fortælle om app’en. Og for at det ikke skal blive for tørt, tager Theis sin svoger, Valentino, 
med, der tilhører familien og vingården Avanti. Og Valentino har selvfølgelig smagsprøver 
med fra bl.a. Marche. 

(KM/CO) 
 

 
21. april - Aprilsnar? - Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 
?/9 – Gæstepris ? 
 

 
Maj - Sejltur på Furesø eller besøg i Grundtvigskirken (plan B: Salen/Satellitten, Bymidten 
46, 3500 Værløse -)  
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(HN) 

 
Juni  - Vinmiddag -  

(?) 

 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre.) 
 
 
3.1 Links 

Følg evt. med i  
- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
 

 
 
Med venlig hilsen 

 
Værløse VinVenner 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at blive inaktiveret 
i vor database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal på mailinglisten, så returner 
denne mail med besked herom. 

http://www.aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/

