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Kære vinven

1. Generelt
1.1 Generalforsamling
Holdes d. 22. september. Som tidligere fortalt skal der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, da de nuværende Carsten Olin og Marlene Strøyer ikke genopstiller. Heldigvis har bestyrelsen allerede fået tilsagn fra 2 nuværende medlemmer om, at de gerne vil stille op.
Og husk at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til
et medlem af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

1.2 Næste sæson
Som I har bemærket, er Satellitten under ombygning – og vil være helt lukket fra medio juni
til ultimo august. Også kommunens bookingsystem er ændret med mange fødselsvanskeligheder – men vi har dog endelig fået bekræftelse på følgende reservationer af Satellitten:
17/8, 22/9, 7/10, 12/11, 7/12, 5/1, 10/2, 10/3, 11/4, 17/5, 3/6
1.3 Sommerferie
Tilbage er kun at takke alle vore medlemmer – og gæster – for en velbesøgt sæson; og så
ønske jer alle en rigtig glædelig, varm og ikke mindst vinøs sommerferie. Forhåbentlig ses vi
alle i den nye sæson, som starter med sommerarrangementet i august.

2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding
17. august 2015 kl. 18:00 - Sommergrill 2015 v/Henning Nielsen, Cultwine – Poppel Allé 14,
Hareskovby, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 10/8 - Gæstepris 250 kr.
Vi gentager succesen fra sidste år med et sommergrill-arrangement sammen med SHS
(Skiklubben Hareskovs seniorafdeling). Det betyder, at vi mødes i deres klubhus. Og vi
gentager også succesen fra 2013 med at skulle have Hennings egen varmrøgede laks samt
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hans Kal Kylle Ryller og hans cheesecake – og tror det eller ej, dertil skal vi nyde en række
prægtige hvid-, rosé- og rødvine fra hans vinkælder .
(HN)

Til-/framelding nu

2.2 Under planlægning (ikke åbne for tilmelding – datoer, priser, indhold m.v. kan
ændres)
22. september 2015 kl. 18:00 - Generalforsamling 2015 v/Bestyrelsen – Salen, Satellitten,
Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 15/9.
Generalforsamlingen holdes ifølge vedtægterne med følgende 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
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til
et medlem af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen er vært ved et glas vin under generalforsamlingen.
(MBS)

22. september 2015 kl. 19:00 – Sydafrikas Perler v/? – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500
Værløse - Tilmelding senest d. ? – Gæstepris ? kr.
(HN)

7. oktober 2015 kl. 19:00 – Ølsmagning – Skands øl ved/? – Salen, Satellitten, Bymidten
46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. ? – Gæstepris ?
(ILV)

12. november 2015 kl. 19:00 – Økologisk/biodynamisk vin – Vores Marked v/Birgit Maria
Hjelm Pichat – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 8/11 –
Gæstepris 175
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Værløse for at indføre os i biodynamisk/økologisk vin.
De siger selv: ”Vi ved ikke alt om vin, men
vi ved ret meget om Vores vine, Vores vinbønder og elsker at fortælle om økologisk
og biodynamisk vindyrkning, naturvin og
selvfølgelig også Frankrig og fransk kultur.”
Vi skal have svar på, hvad der sker på den
økologiske/biodynamiske mark, og hvad
der sker i kælderen. Hvad er filosofien
bag? Hvad driver bønderne? Hvad er
naturvin og hvorfor vælge det?
Vores Marked, som har butik på Farum
Hovedgade 69, kommer denne aften til

Vi serverer også lidt smagsprøver.
(JRR)

7. december 2015 kl. 19:00 – Champagne – Champagnesjælen v/Torben Elhauge – Salen,
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. ? – Gæstepris ?
Champagnesjælen er et ægte garageforetagende drevet af interessen for champagne.
Champagne er det eneste franske vindistrikt, hvor det gennem reklame er lykkedes at
overbevise verden om at god kvalitet består i at vinen skal smage ens, år ud og år ind. Alle
andre distrikter sætter en ære i, at man kan smage hvem der har dyrket vinen, hvor den er
dyrket, af hvilken druesort og hvornår. Den skal udtrykke sit terroir. Det har heldigvist
ændret sig de seneste år og mange af bønderne er begyndt at producerer champagne der
udtrykker terroir.
I champagnesjælen vil vi gerne bidrage til at øge kendskabet til hvor forskelligt champagne
kan og skal være. Samtidig vil vi også vise, at man tilmed kan få champagnen til en meget
mere rimelig pris, uden at gå på kompromis med kvaliteten… tvært imod. Vi efterstræber at
vores sortiment har den bredde der skal til.
(JRR)

3. Eksterne arrangementer (VVV har ikke noget med disse arrangementer at gøre, så
de bringes udelukkende til orientering.)
3.1 Links
Følg evt. med i
- Alt om Vin
- Kultunaut
- Vinavisen
3.2. Rabat hos Dronninggaard
Hej Marlene og Carsten
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Jeg sender jer lige denne lille info, som måske kunne have interesse for jer og jeres
vinvenner. Vi arbejder på denne måde over for en del vinklubber og opnår på den led
ganske god respons og kundetilfredshed.
Det handler om gode vintilbud: Se vedhæftede fil
Systemet for bestilling er ganske enkelt:
Ønsker man at benytte sig af dette tilbud, sender man sin mail til: oh@dronninggaard-vin.dk
Ved bestilling opgiver man sit navn, privatadresse, telefonnummer (det bliver kontonummeret) og sin e-mail. Faktura fremsendes pr. mail . Privatadresse anvendes som
fakturaadresse
Tilbuddet gælder ved bestilling af 6 flasker, men det er ok at blande mellem de anførte vine.
Dette tilbud gælder frem til og med torsdag den 18 Juni kl. 14,00 eller så længe lager haves.

Bestilling skal ske senest den 18. juni inden kl. 14,00. Levering vil ske i løbet af uge 26.

Vi yder følgende garanti:
Skulle vinen mod forventning ikke falde i smag kan man frit returnere uåbnede
flasker. Dette kræver blot at man kontakter os inden 14 dage fra leveringen . Vi
henter selv vinen retur på den adresse hvor den blev leveret .
Det skulle glæde mig meget, hvis I kan gøre brug af dette lille tiltag. Hvis I ud over dette
tilbud ville være interesseret i et tilbud på 4 Chinonvine (1 hvid og 3 røde) fra samme hus
(Beatrice & Pascal Lambert) må I endelig sige til. Vine fra Chinon har vi ikke hjemme så tit,
men vi kunne ikke stå for de 4 fire her fra et herligt biodynamisk hus – de smager fantastisk
– især hvis man er til Cabernet Franc.
(14-05-2015)

-O-

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
dette nyhedsbrev med besked herom.
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