VinNyt nr. 205 – maj 2018
Kære vinven
1. Generelt
Vinklubbens regnskab afsluttes 30. juni og hermed udløber dit kontingent også, og det er tid til at
forny kontingentet.
Når du tilmelder dig efterårets 1. arrangement vil du, hvis du ikke allerede har betalt kontingent, blive
gjort opmærksom på, at du enten skal betale kontingent eller er velkommen som gæst.
På denne måde sikre vi at alle deltagere har betalt for arrangementet, og at ingen deltager i
generalforsamlingen uden at være medlem.
Kontingentet er som besluttet på sidste generalforsamling 950 kr./person. Der kan forekomme en
tillægsopkrævning, hvis det besluttes på generalforsamlingen, men det vil bestyrelsen ikke foreslå.
2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding.
Fredag d. 8/06 – Vinmiddag afholdes på Ristorante Mediterraneo i Værløse. Vi skal nyde en god 5-retters
italiensk middag med tilhørende vine fra støvlelandet leveret og præsenteret af Marco De Mitri fra Bdr. D’s
Vinhandel. Prisen for middagen vil være kr. 400,- for medlemmer og kr. 500 for gæster. Der er tilmelding 14
dage før.
Som sædvanligt vil der være festlige indslag fra såvel sangbog som vinquiz.

Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først!
2.2 Arrangementer under planlægning
15. august: Mest hvid
27-31. august: Vinrejsen udsolgt! Vi er nu så mange tilmeldt vinrejsen, at prisen kun bliver
5.600. Eneværelse er stadig med merpris på 1.340 kr.
27. september: generalforsamling – Bestyrelsens vine
16. oktober – åben endnu – måske Loire vine
Slut november: Piemonte – vinbonden Mauro inviteres igen
12. december: Mallorca vine
23. januar: Mexikansk vin
12. februar: Israelsk vin
20. marts: ej planlagt
25. april: ej planlagt
20. maj: ej planlagt
14. juni: afslutning
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3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse
arrangementer at gøre)
4. Links
Se også
- http://aov.dk
- http://www.kultunaut.dk/
- http://www.vinavisen.dk
-OMed 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.
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