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VinNyt nr. 218 – August 2019 
 
 
Kære vinven 
 

1. Generelt. 

1.1 Indkaldelse til generalforsamling torsdag d.26/9 kl.18-19 
Det er tid til årets generalforsamling. Se indkaldelsen under pkt.2.1.1. 
 
1.2 Kontingentbetaling 
Den nye Vinsmagnings sæson 2019/2020 er som bekendt startet d. 1. juli.  
Der er stadigvæk nogle,  som mangler at forny medlemsskab for den næste sæson! 
Husk det nu ellers kommer du til at betale gæstepris til kommende arrangementer og kan 
heller ikke deltage i generalforsamlingen. 
Kontingentet er indtil videre 950 kr. for et år, som indbetales til vor konto i Danske Bank: 
Registreringsnummer: 1551 Kontonummer: 3719391516 
 
1.3 25 års fødselsdagsarrangement 
VVV blev oprettet d. 20. september 1994 – så arrangementet efter generalforsamlingen med 

italienske vine er så også vort 25 års førselsdagsarrangement! 😊 

 
Vi håber også, at du denne aften vil bidrage med historier fra VVVs fødsel – Vi ved at mindst 
3 medlemmer har været med fra starten, så kom og fortæl om den unge forening VVV – 
hvad gik forud, hvem var fødselshjælpere, hvordan gik de første år … 
 
Og skulle du have lyst til bage en kage, er du meget velkommen til det! 
Skriv på chatten, hvis du bager en fødselsdagskage, så vi alle har et overblik over hvor 
meget kage der kommer. 
 
Oprindelig var planen at inviteret alle tidligere medlemmer, som vi har en emailadresse på, til 
at komme og være med til at fejre fødselsdagen. Af praktiske årsager, både med hensyn til 
mængden af vin og mad, har vi dog desværre været nødtil at udskyde dette til evt. senere på 
sæssonen. Kender du et enkelt tidligere medlem eller to, som gerne vil med er de 
selvfølgelig velkommen som alm. gæster. 

 
1.4 To arrangementer sammme dag 
Som det fremgår af ovenstående, har vi 2 arrangementer d. 26/9 – først generalforsamling 
og derefter fødselsdagsfest. Du bedes derfor lave 2 tilmeldinger/afmeldinger på 
hjemmesiden. 
 
 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
2.1.1 Torsdag d. 26. september 2019 kl.18:00-19:00:  Generalforsamling v/Alice 
Rudkjær, bestyrelsen – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse – kun 
medlemmer. 
Tilmeld senest torsdag d.19/9 – Pris: 0 kr./medlem (kun for medlemmer som har betalt 
kontingent) 
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Dagsorden:  
 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af referent  
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne foreningsår 
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 5. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer 
 6. Fastsættelse af kontingent 
 7. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer  
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden 
opgaver) 
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. Eventuelt 
 
Bestyrelsen består pt. af: 
 
Alice Rudkjær – formand og PR-ansvarlig 
Jens R. Rasmussen – Kasserer og WEB-master 
Janus Hertz – Vin-Nyt redaktør og næstformand 
Thomas Larsen - Forplejnings- og materialeansvarlig, sekretær 
Jesper Perge – Lokaleansvarlig 
 
På valg er: 
Alice – indstilles til genvalg. 
Thomas - indstilles til genvalg. 
Jesper Perge – ønsker ikke genvalg 
 
Hvis du, eller en du kender, har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, og have direkte 
indflydelse på, hvilke vinsmagninger vi skal arrangere fremover, så vil bestyrelsen 
meget gerne høre fra dig – de forskellige poster uddeler vi på førstkommende 
bestyrelsesmøde - 7. nov. (Alice: 3028 2796) 
 
Suppleanter: 

1. Bodil Ernebjerg – ønsker ikke genvalg 
2. Inge Nielsen – Indstilles til genvalg og 1. suppleant 
3. Stig Kjeldsen – Indstilles til valg som 2. suppleant 

 
Revisor: Annie Gråbirk – Indstilles til genvalg 
Revisorsuppleant: Charlotte Bundgaard – Indstilles til genvalg 

 
 
 
2.1.2 Torsdag d. 26. september 2019 kl.19:00:  25 års Jubilæumsarrangement med 
Italienske vine ved Lars Johannesson og Thomas Carentius Larsen. 
Tilmeld senest torsdag d.19/9 – Pris: 0 kr./medlem og 275 kr./gæst 

 

Lars og Thomas har gennem mange år hver især holdt ferie i Italien og har derigennem mødt 
mange gode vin. Efter generalforsamlingen vil vinarrangementet derfor være en lille tur 
gennem ”deres” Italien med gode vine og tilhørende fortællinger fra ynglingsområderne. 

Dertil Thomas’ sædvanlige gode traktement med pølse og oste netop hjembragt fra Italien, 
samt brød. 

 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp   Husk at logge ind først! 

 
 
 
 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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2.2 Arrangementer under planlægning 
 
Datoer for næste sæsons arrangementer (med forbehold for ændring af enkelte datoer): 

 
2019: 

▪ Torsdag d.31/10 – Italien rundt ved Claus Nielsen, Holte Vinlager (i Kirke Værløse!) 
▪ Fredag d.15/11 - Vinbonden Mauro fra italien (Datoen er ændret!)  
▪ Mandag d.9/12 – Julevin ved Winther Vin, Bregnerød  

 
2020:  

▪ Onsdag d.15/1 – Gambero Rosso smagning (under planlægning, forbehold for 
ændring af datoen)  

▪ Torsdag d.20/2 – (under planlægning) 
▪ Torsdag d.19/3 – (under planlægning) 
▪ Mandag d.20/4 – (under planlægning) 
▪ Tirsdag d.12/5 – (under planlægning) 
▪ Fredag d.12/6 – Afslutning (under planlægning) 

 
2.2.1 Torsdag d. 31. oktober 2019 kl.19:00: ”Italien rundt” v/Claus Nielsen (Holte Vinlager); 
Lejrvej 7, Kirke Værløse; Tilmeld senest onsdag d. 23/10 – Pris: 0 kr./medlem og 275 
kr./gæst.  

 
Vi skal genbesøge Holte Vinlager, der som bekendt har vinlager i Holte Kirke Værløse. Den 
oprindelige ejer og ham der forrige gang holdt smagningen, Karlin, er gået på pension; men 
hans søn Claus har taget over. Han prøver at lokke faderen med denne aften. 
 
Temaet er "Italien rundt", hvor vi skal smage både traditionelle italienske men også nogle 
nye. Og som forrige gang dækkes der op midt i lageret ved et langbord. 
Transport: Vinterkøreplanen er endnu ikke tilgængelig, men iflg sommerkøreplanen skal vi 
med bus 151 fra Værløse Station kl. 18:48 - for så at være fremme kl. 19:05; så hvis I løber 
kan I nå det til kl. 19:00 :-)  - alternativt kan I tage en bus ½ time før, hvis I er meget langsomt 
gående. Hjemturen starter 21:30 (eller 22:30). Jeg husker ikke lige gadebelysningen på 
Lejrvej; men at tage en lommelygte med til hjemturen skader jo ikke. 

 
 
3.   Links 
Se også: 
”Alt om Vin”:  https://aov.dk 
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk 
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk 
 

 
Med venlig hilsen 
Janus Hertz 
Næstformand & Vinnyt redaktør 
Værløse VinVenner 
 

~ o ~ 
 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev – eller hvis du har en god ven, der 
uforpligtende vil med på mailinglisten, så send besked til VVV's webmaster Jens R. Rasmussen: 
jrr@vinvenner.dk (Unsubscribe / Afmeld – klik her!) 
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