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VinNyt nr. 207  –  august 2018 
 
Kære vinven 
1. Generelt  

1.1 Læg mærke til at du denne gang skal tilmelde dig 2 gange idet du skal tilmelde dig både 
generalforsamlingen kl. 18 og selve vinarrangementet kl. 19, hvis du ønsker at deltage i begge 
arrangementer! 

1.2 Nu har 45 af forrige sæsons 55 medlemmer fornyet deres medlemsskab, og mon ikke de sidste 
betaler snart. Bestyrelsen foreslår i øvrigt uændret kontingent på kr.- 950, som betales til  konto 1551-
3719391516. 

 
2.   Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding.   
Torsdag d. 27 september 2018 kl. 18:00-19:00 – Generalforsamling  
v/Alice Rudkjær, bestyrelsen – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse – kun for medlemmer. 
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 2-4 bestyrelsesmedlemmer  
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden opgaver) 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 
Bestyrelsen består pt. af: 
 
Alice Rudkjær – formand og PR-ansvarlig 
Jens R. Rasmussen – Kasserer og WEB-master 
Henning Nielsen – Vin-Nyt redaktør 
Thomas Larsen - Forplejnings- og materialeansvarlig 
Jesper Perge – Sekretær og lokaleansvarlig 
 
På valg er: 
Jens – indstilles til genvalg. 
Henning - ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
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Hvis du, eller en du kender, har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så vil bestyrelsen meget gerne 
høre fra dig – de forskellige poster uddeler vi på førstkommende bestyrelsesmøde 1. okt. (Alice: 3028 
2796) 
 
Suppleanter: 

1. Bodil Ernebjerg – Indstilles til genvalg 
2. Inge Nielsen – Indstilles til genvalg 

 
Revisor: Annie Gråbirk – Indstilles til genvalg 
Revisorsuppleant: Charlotte Bundgaard – Indstilles til genvalg 
 
Tilmelding senest d. 20/9  
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først! 
 
2.2 Åbne for tilmelding.   
Torsdag d. 27 september 2018 kl. 19:00 – Græske vine – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 
Værløse  
Niels Bang-Ebbestrup har gennem flere år gjort det til en sport at finde god græsk vin. 
Dette bliver importeret til Danmark i samarbejde med Allan Pedersen fra Espergærde vinhandel. 
Niels har inviteret vinmageren herop for at præsentere sine vine for os. Det er Natasha Livanos fra 
Raptis Wine – Nemea. Vi skal smage 3 hvide, måske rose, helt sikkert 3-4 rødvine, samt en rød 
dessertvin med bobler. Det er gode kvalitetsvine, som intet har med Retsina at gøre. Det vil være 
muligt at bestille vinene til en god pris, men man må regne med leveringstid, da Espergærde 
vinhandel ikke ligger inde med så stort et lager af græske vine. Natasha glæder sig meget til at 
komme og fortælle om vinene, druerne og historien bag en meget gammel vingård. Hun taler 6 
forskellige sprog, og foredraget vil foregå på engelsk. 
 
Tilmelding senest d. 20/9 – Gæstepris 275 kr.  
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først! 
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
16. oktober 2018 kl. 19:00 –  Samme vin i forskellige glas! Hvorfor har vi flere forskellige 
størrelser glas til vin, og smager vin ikke ens i forskellige glas? 
Vi skal denne aften have et foredrag om anvendelse af forskellige typer glas og tester selv hvorfor. 
Vi skal smage forskellige vine og alle i flere typer glas. Hvilke vine er ikke besluttet endnu, men I 
kan være sikre på, at I går fra vinsmagningen med ny erfaring om servering af vin. 
Mere om dette arrangement i næste nr. af Vin nyt. 
Slut november: Piemonte – vinbonden Mauro inviteres igen 
12. december: Mallorca vine 
23. januar: Mexicansk 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  
 

- 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. 
 
 


