VinNyt nr. 208 – oktober 2018
Kære vinven
1. Generelt
1.1 Fra Generalforsamlingen
På generalforsamlingen d. 27/9-2018 var to bestyrelsesmedlemmer på valg for to
år.
Jens R. Rasmussen blev genvalg og Janus Hertz blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem.
Vedtægter, beretning, referat og regnskab er lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen havde konstituerende møde d.1/10-2018, hvor rollerne blev fordelt
som følger:
Formand, Alice Rudkjær
Næstformand, Janus Hertz
Kasserer, Jens R. Rasmussen
Sekretær, Thomas Larsen
PR-ansvarlig, Alice Rudkjær
Lokaleansvarlig, Jesper Perge
Materialeansvarlig, Jesper Perge
Forplejningsansvarlig, Thomas Larsen
VinNyt-redaktør, Janus Hertz
Web-master, Jens R. Rasmussen
Repræsentant til Brugerforeningen Satellitten, Alice Rudkjær
1.2 Nu har 51 af forrige sæsons 55 medlemmer fornyet deres medlemsskab, og mon
ikke de sidste betaler snart?! På generalforsamlingen blev vedtaget uændret
kontingent på 950 kr/sæson, som betales til konto 1551-3719391516.
2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding.
Torsdag d. 15. november 2018 kl. 19:00 – ”Piemonte III” ved vinproducent
Mauro Dogliani – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
Tilmelding senest d. 8. november – Medlemmer 0 kr., Gæstepris 275 kr.
De to sidste år har vi haft besøg af vingårdsejeren Mauro Dogliani fra Piemonte i
Norditalien, hvor vi smagt hans fantastiske vine og lækre italienske charcuterivarer
som han har medbragt. Begge gange en stor succes, så derfor har vi nok engang
bedt Mauro om at komme igen.
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Mauro er meget ligefrem og hans vine er virkelig gode - for blot at nævne i flæng er
der Barbaresco, Nebbiolo d’Alba og Barbera d’Alba. Mauro taler ikke dansk, selvom
han kender flere danskere. Hans engelske er dog udmærket og let forståeligt.
Der vil være mulighed for at købe vine samme aften, men også efterfølgende.
Se mere på http://www.doglianivini.com
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp Husk at logge ind først!
2.2 Arrangementer under planlægning
AFLYST! 16. oktober 2018 kl. 19:00 – ”Samme vin i forskellige glas!”
Foredragsholderen sprang desværre fra. Vi undersøger muligheden for at afholde
arrangementet i foråret i stedet for.
12. december 2018:
23. januar 2019:
12. februar 2019:
20. marts 2019:
25. april 2019:
20. maj 2019:
14. juni 2019:

Mallorca vine
Mexicansk vin
Israelsk vin
Vinquiz II
under planlægning
under planlægning
Afslutning

3. Eksterne arrangementer (Bringes til orientering, VVV har ikke noget med
disse arrangementer at gøre)
(Ingen nye)

4. Links
Se også:
”Alt om Vin”: https://aov.dk
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk
-O–
Med venlig hilsen
Janus Hertz
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 returnér dette nyhedsbrev med besked herom.
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