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VinNyt nr. 194  –   juli 2017 
 
 

Kære vinven 
 

1. Generelt 	  
Tilmeldingssystemet og anmeldelsessystemet er nu blevet automatiseret. Det betyder, at alle 
medlemmer får en reminder  om et arrangement, når der er mindre end 72 timer til tilmeldingsfristen 
udløber; og får en anmodning om anmeldelses af et arrangement, man har deltaget i, når der er gået 
mere end 6 timer efter arrangementets start.  
Automatiseringen krævede en række tests, hvorfor der i starten af juli blev sendt en række remindere 
om tilmelding til fiktive arrangementer. Disse mails var irriterende og jeg kan kun undskylde for den 
ulejlighed de skabte for alle medlemmer.  
 

2. Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding  
Onsdag d. 16. August 2017 kl. 19:00 –  Bo Otterstrøm fra Klubvine, med en demokratisk 
vinsmagning. Demokratisk vinsmagning hvad er nu det?  
Klubvin.dk har fået helt nye Biovine med i sortimentet, bl.a. den helt nye Sardón 2014 fra Quinta 
Sardonia. 
Der er også stadig de gode gamle kendinge som f.eks. Pingus, Casa Los Frailes, Domaine Jean 
Claude Rateau og Villa Teresa med i udvalget hos Klubvin - men det bliver nok svært at få 
økonomien til at hænge sammen, hvis vi skal smage på Pingus... 
Hvis du har specielle ønsker ud fra det sortiment du kan finde på klubvin.dk - hvad enten det så er 
Champagne, Rosévin, Hvidvin eller Rødvin - så send en mail til Bo med din ønsker, så vil han gøre 
hvad han kan for at opfylde dine ønsker. Send mailen inden den 15. august til boo@klubvin.dk 
 
Bo vil så den 16. august ved vin præsentationen i det omfang det er muligt efterkomme VVV 
medlemmers indsendte ønsker. 
 
Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Gæstepris: 225 kr. – Tilmelding senest den 8 august. 
 
Tilmelding på: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
18.09.2017 – Satellitten: Generalforsamling samt efterfølgende vinsmagning med 
vinquiz. 
17.10.2017 – Vinsmagning  i Satellitten 
09.11.2017 – Vinsmagning  i Satellitten 
30.11.2017 – Vinsmagning  i Satellitten 
10.01.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 
13.02.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 
08.03.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 
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12.04.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 
15.05.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 

 
 

3.   Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
 
3.1 Vedr. Havneringen   
Hvis du var tilfreds med arrangementet om ”Det nye København”, kan du jo anbefale 
det til din arbejdsplads eller forening, hvor prisen vil være ca. 345,- pr. person. 
Henvendelse til salg@cultwine.dk som tager sig af arrangementet.  
 

4.   Links 
Følg med i https://www.foetex.dk/vin-spiritus/vores-egen-vinkaelder/vores-egen-vinkaelders-
webtv/c/vores--egen-vilkaelders-webtv, med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, hvor der 
itv. er frigivet 11 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold. 
 
Se også 
   - http://aov.dk  
   - http://www.kultunaut.dk/  
   - http://www.vinavisen.dk  
 

- O - 
 
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. 
 
 


