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VinNyt nr. 149  –  22. oktober 2013 
 
 
Kære  
 
 
1. Generelt 
 
1.1 Generalforsamling 

Den nyvalgte bestyrelses har konstitueret sig, som det fremgår af hjemmesiden. Som det 
ses har sekretær-, materiel- og PR-posten skiftet ejer. 
 
Man kan også gense det godkendte regnskab for 2012/2013 samt læse det kortfattede 
beslutningsreferat fra aftenen. 
 
1.2 Medlemmer i 2013/2014 

Der er nu 44, der har betalt kontingent for indeværende sæson og 3, der har meddelt, at de 
holder en pause. De sidste 2 ’gamle’ medlemmer bedes snarest indbetale 850 kr. til 
vinklubbens konto i Danske Bank: 1551- 3719391516. 
Du kan – hvis du er betalende medlem – se alle de andre medlemmer på hjemmesiden 
under medlemmer. 
 
1.3 Var det godt eller skidt 

Bestyrelsen har besluttet at bede medlemmerne om tilbagemelding for de afholdte 
arrangementer for derved bedre at kunne planlægge nye arrangementer, der falder i 
flertallets smag. 
 
Derfor er der lavet en ændring ved tilmelding. Under menupunktet ’Arrangementer’ er der 
lavet 3 undermenuer:  
     - ’Se hvilke’ (det er det gamle punkt ’Arrangementer’), 
     - ’Lav tilmelding’ (det er det gamle punkt ’Tilmelding’) og 
     - ’Giv anmeldelse’ (som er det nye punkt). 
 
Man kan anmelde alle de tidligere arrangementer, man har deltaget i helt tilbage fra sæson 
2009/2010 (hvor tilmeldingssiden blev oprettet). 
 
Som anmeldelse kan man give en karakter mellem 1 og 10 og/eller en uddybning med op til 
1024 karakterer. Fortryder man den anmeldelse, man har givet, kan man blot gentage 
anmeldelsen og vælge at overskrive den tidligere. På den måde kan man også slette en 
anmeldelse ved at lave en tom ny anmeldelse. 
 
Bestyrelsen håber, at du fremover flittigt vil anmelde de arrangementer, du har deltaget i; og 
hvorfor ikke allerede nu anmelde de arrangementer, du allerede har deltaget i år – mens du 
kan huske dem  

http://www.vinvenner.dk/bestyrelsen.asp
http://www.vinvenner.dk/dokumenter/regnskab2012-2013.xls
ogeneralforsamling2013.doc
http://www.vinvenner.dk/medlemmer2.asp
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1.4 En god ting kan ikke gøres for ofte 

Generalforsamlingen udtrykte stor tilfredshed med valget af Alverdens Vine, hvor vi afholdt 
vinmiddagen i 2013 – og bad os forsøge at gentage successen samme sted i 2014. Det 
arbejder vi så på. 
 
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
Tirsdag d. 12. november kl. 19:00 - Kærlighed til vin v/susi Hyldgaard og Anders Scheuer - 

Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 29/10 - Gæstepris 250,-  
 
Kærlighed til vin er en aften hvor vinsmagningen er krydret med jazzede sange. 
Vinsmagningen ledes af Anders Scheuer, og de jazz-inspirerede sange synges og spilles af 
Susi Hyldgaard.  
 

 
 

 

Smagningen er inddelt i følgende temaer:  
- Livsglæde, festlighed og leg 
- Stringens, kompromisløshed og kompleksitet 
- Blindsmagning 
- Fantastiske Italien, som samtidigt er kaotisk, korrupt og kitschet 
- Natur- og biodynamisk vin som trend 
- 'Knibsk pige' / katten i sækken / Frankrig... Noget der er svært at holde af, men som 

alligevel er tiltrækkende..!  
- Danmark som vinland, livsglæde ... 

Måske når vi kun 6 af ovenstående temaer . 

 

Vi skal smage sprumante/champagne, Riesling, Côtes du Rhône, norditaliensk vin på 
Sangiovese eller Nebbiolo, Bourgogne, … og vi skal høre sange fra Frank Sinatra, Dean 
Martin, Harald Bergsted, Louis Armstrong, Michel Legrand, … 

 

Anders Scheuer har været vinhandler gennem mere end 15 år. I mange år i eget firma, 
Kana Vin, der oprindeligt startede som en lille detailforretning i Nansensgade. Firmaet 
udviklede sig til salg i restaurations-segmentet, og har solgt vin til de fleste danske 
toprestauranter. Firmaets speciale var mindre vinbønder med særegne vine.  
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I dag arbejder Anders Scheuer som sælger med ansvar for vin i et firma, der er 
underleverandør til hele den danske gavebranche. Anders Scheuer er i øvrigt uddannet 
cand. mag i dansk og historie, holder af vin, og har en usnobbet tilgang til emnet. 

 

Susi Hyldgaard er en anerkendt jazzpianist og sanger og komponist. Har optrådt i det meste 
af verden som solist og med forskellige orkestre. Har vundet priser, en grammy og er blevet 
tildelt det største kunstnerlegat fra Kunstfonden, har desuden udgivet 7 Cd’er i eget navn.  

Sussi og Anders vil give os en aften, der handler om inspiration, eller ånd om man vil. Vin 
kan få en til at tænke nye tanker, og musik kan bære en steder hen, man aldrig har været 
før. Susi og Anders lader vin og musik inspirere hinanden, og de vil forsøge at give os en 
oplevelse, hvor der er højt til loftet.  

 
Til-/framelding nu 
 
 

 
2.2 Under planlægning (ikke åbne for tilmelding – datoer, priser, indhold m.v. kan 
ændres) 
 
 
Torsdag d. 12. december kl. 19:00 - Skovgaard v/?  - Satellitten, Bymidten 46, 3500 
Værløse - Tilmelding senest d. ?/12 - Gæstepris 100,- (MBS) 
 
 
15. januar: Portugal v/Flemming Møller, Vino Gaudium, Satelitten 
Flemming Møller startede for lidt over et år siden import af vine hovedsageligt fra Portugal 
efter at have været på ferier i Portugal gennem adskillige år.  
  
Firmaet repræsenterer pt. 4 vinhuse fra Alentejo, Douro og Vinho Verde regionerne med ca. 
20 vine og forhandler både rose, hvid, rød, moscatel samt en Vinho Licoroso (en slags 
portvin). Priserne starter ved 65 kr. og opefter. (JRR) 
  

www.vinogaudium.dk. 
  

24. februar Måske sangiovese-smagning v/Thomas Olrik fra Dronningegaard Vinimport -  
måske Ungarsk Bock Bistro og Vinotek v/Sommelier Peter Sarvari. (CO) 
 
19. marts: Måske Michael Støvlebæk - måske Tysk Vinklub, Satellitten (MBS) 
 
28. april: N.J. Hansen + bytur (HN) 
 
20. maj: Måske LBG fra Værløse om Frankrig og Italien – måske grill og grillvine (CO) 
 
13. Juni, kl. 18:00: Vinmiddag. Alverdens Vine (JRR) 
 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre.) 
 
 

http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
applewebdata://C102D070-190C-4251-BACF-D84243763652/www.vinogaudium.dk
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3.1 Links 

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

 
 
3.2 Nu sælger Michael Støvelbæk også vin 

Vor stifter har fået en ny flot hjemmeside, hvor man kan se hans vinudvalg og meget mere. 
Se den på http://www.winevac.dk  
 
 

3.3 Web2Wine giver rabat i oktober 

Jeg har en lille webbutik, der primært sælger Vintage Port og Sauternes. I oktober måned 
har vi 1 års fødselsdag og det fejre vi med at give 10% rabat på alle vine i hele måneden. 
Vær dog venligst opmærksom på, at selvom vi har vine fra mange årgange og fra en del 
huse, er antallet dog begrænset for hver årgang / hus.  
Jeg vil tilbyde jeres medlemmer yderligere 5% rabat, i oktober måned,  
Brug følgende kode for at opnå 15 %s rabat: W3PD84AX  
 

Med venlig hilsen Leif Borg  
http://www.web2wine.com  
Vintage Port og Sauternes  
Når kun det bedste er godt nok  

 
 
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/
http://www.winevac.dk/
http://www.web2wine.com/

