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VinNyt nr. 184  –  18. august 2016 
 
 
Kære vinven 
1. Generelt  

Værløse vinvenner (VVV) vil gerne være større og forny sig. Derfor er der stadig en flaske til de 
medlemmer, som skaffer et nyt medlem. 
I den forgangne uge holdt VVV generalforsamling. Her blev følgende vigtige beslutninger taget: 
 
1.1 Kontingent 
Som vedtaget på generalforsamlingen bedes kontingent på 950 kr. for sæson 2016/2017 indbetalt til 
konto 1551-3719391516 senest 30. august 
  
1.2 Regnskab 
Regnskabet for forrige sæson, som blev godkendt af generalforsamlingen, kan nu ses på hjemmesiden 
http://www.vinvenner.dk/foreningen.asp 
  
1.3 Vedtægter 
Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter. De nye vedtægter ligger på 
hjemmesiden sammen med regnskabet. 
  
1.4 Bestyrelse 
På generalforsamlingen blev bestyrelsesmedlem Jacob Petersen erstattet af Inge Nielsen og 1. 
suppleant Christian Zilstorff blev erstattet af Jacob Petersen. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret 
sig, men Inge har itv. overtaget Jacobs poster. Bestyrelsen kan ses på 
http://www.vinvenner.dk/bestyrelsen.asp 
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding NB! Husk at der er 2 arrangementer ! - Svampejagt + smagning 
v/Henning. 
 
Torsdag d. 22. september 2016 kl. 15:30-ca. 18. Tilmelding senest d. 12 september 
Del 1. (Kun for medlemmer af vinvenner og begrænset tilmelding på 25 personer) 30 kr. 
Vi starter ved Hareskovstation station(nordlige side) kl. 15.30. Vi bevæger og gennem skoven og 
plukker svampe med den lokale svampeekspert Jørn Gry(diplom i svampekundskab og 
bestyrelsesmedlem i svampeforeningen). Vi vil slentre videre og havne i Værløse(Satellitten) ca. kl. 
18, hvor svampene sorteres og Jørn Gry vil fortælle om de bedste spisesvampe og de giftigste, inden 
man kan tage sine svampe med hjem.  
 
 http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  
 
 
Torsdag d. 22. september 2016 kl. 19.00 Tilmelding senest d. 12 september 
Del 2. (medlemmer af vinvenner tillæg på 100,-) gæster kr.375  
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Varmrøget laks med kold kartoffelsalat og pastasalat, vildpate, dyrekølle og svampe, suppleret med 
pølsebord og en del forskellige oste og brød. Til dessert er der cheesecake. Til maden vil der være 
gode kraftige vine som matcher den kraftige mad.  
 
http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
 
19.10.16 Sydafrikanske vine, v/Pinotage shoppen og Alice 
10.11.16 Mortens aften v/Philipson Wine og Alice 
01.12.16 Rundt i Veneto, v/Palle Bech, Allerød vinhandel, Janus & Lars. 
11.01.17  NB! Bemærk ny dato 
09.02.17 
07.03.17 
10.04.17 
16.05.17 København i forandring (Sydhavnen) ved Henning. 
09.06.17 Evt. Afslutning med vinmiddag 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
 
4. Links 
Følg med i https://www.foetex.dk/c/vin , med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, hvor der 
itv. er frigivet 9 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold. 
 
 
Se også 

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


