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VinNyt nr. 182  –  18. juni 2016 
 
 
Kære vinven 
 
 
1. Generelt 

 

1.1 Generalforsamlingen holdes 16. august kl. 18:00 

Bestyrelsen har brug for lidt assistance. Jacob har valgt ikke at genopstille grundet stort arbejdspres, 
så vi er på udkig efter et nyt bestyrelsesmedlem. Kender du en, som du kan opfordre, eller har du selv 
lyst? Vi holder ca. 4 møder om året, hvor vi har det hyggeligt med lidt god mad og medbragt vin, 
inden den mere alvorlige del af mødet, hvor smagningerne skal besluttes og fordeles sammen med 
div.” småopgaver”, så alt kan klappe til vores arrangementer. 

Kontakt Alice eller en anden fra bestyrelsen. 

1.2 NB! Husk at der er 2 arrangementer den 16.8. 16, som man kan tilmelde sig, henholdsvis kl. 
18 og kl. 19 
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding, 
 
Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 18:00 - Generalforsamling v/Alice Rudkjær – Salen, Satellitten, 
Bymidten 46, 3500 Værløse – Tilmelding senest 8/8 
 
Forslag til generalforsamlingen skal som vanlig sendes til bestyrelsen senest 14. dage før mødet dvs. 
senest 2. august. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne foreningsår 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Jacob har valgt ikke at genopstille) 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 9. Eventuelt 
 
Til-/framelding nu 
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Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 19:00 - Bestyrelsens sommervine v/bestyrelsen, Satellitten, Bymidten 
46, 3500 Værløse – Tilmelding senest 8/8 – Gæstepris kr. 250. 
  
Vi starter sæsonen med en gammel klassikker, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem har udvalg en 
vin, som har en sjov historie, smager specielt eller på anden måde har gjort sig bemærket i løbet af 
sommeren. Nogle bestyrelsesmedlemmer har måske været på Sicilien og funden en dansker, der 
producerer vin der, andre har måske gennemstøvet samtlige vine i Kiosken i Gilleje, og har fundet en 
vin, der om end meget billig, gav Value for Money i sommeferien og nogle har drømt sig tilbage til 
New Zealand eller Sydafrika og mindes stadig den eller den vin. 
  
Til-/framelding nu 
 
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
 
Torsdag d. 22. september 2016 kl. 15:00 eller kl. 19:00 - Svampejagt + smagning v/Henning. NB! 
Arrangementet består af vinsmagning og vildmenu, samt en tillægsdel med svampe indsamling, som 
starter allerede kl. 15. Der vil komme en tillægspris for dette arrangement. 
 
 
19.10.16 Zinfandel / Primotivo 
10.11.16 ”Mortens aften”/Philipson Wine 
1.12.16 
10.1.17 
9.2.17 
7.3.17 
10.4.17 
16.5.17 
9.6.16 
 
 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
 
3.1 Links 
Følg med i Føtex vin-hjemmeside, med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, hvor der itv. er 
frigivet 9 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold. 
 
 
Se også 

- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
3.3 Rejser 
Vi har modtaget tilbud på en vinrejse til Italien 
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Med venlig hilsen 

Henning Nielsen
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 dette nyhedsbrev 
med besked herom. 
 
 


