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VinNyt nr. 227 – August 2020 

 

Kære vinven 
 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

1.1 Indkaldelse til generalforsamling 

 
Kære medlem af Værløse Vin Venner 

 

Som meddelt i mail til alle betalende medlemmer mandag d.24/8.2020, så indkaldes du til 

generalforsamling i Værløse Vinvenner mandag d. 21. september 2020 kl. 18:00 -19:00  

v/Alice Rudkjær, bestyrelsen – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse – kun for 

medlemmer! 

 

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 

  

Forsalg skal ifølge vedtægterne indsendes til bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen 

dvs. 7/9. 

 

Bestyrelsen består pt. af: 

 

Alice Rudkjær – Formand og PR-ansvarlig 

Jens R. Rasmussen – Kasserer og WEB-master 

Janus Hertz– Næstformand & Vin-Nyt redaktør 

Thomas Larsen - Forplejningsansvarlig, sekretær 

Alan Willumsen – Lokale– og materialeansvarlig 

 

På valg er: 

Janus – indstilles til genvalg. 
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Jens - indstilles til 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 

(Alice: 3028 2796) 

 

Suppleanter: 

1. Inge Nielsen – genopstiller IKKE.  

2. Stig Kjeldsen – indstilles til genvalg som 2. suppleant 

 

Revisor: Annie Gråbirk – Indstilles til genvalg 

Revisorsuppleant: Charlotte Bundgaard - Indstilles til genvalg 

 

Hvis du, eller en du kender, har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet og være 

1.suppleant, og have indflydelse på, hvilke vinsmagninger vi skal arrangere fremover, 

så vil bestyrelsen meget gerne høre fra dig 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding (2 stk!) 
 

Mandag d. 21. september 2020 kl. 18:00 -19:00: Generalforsamling i Værløse 

Vinvenner v/Alice Rudkjær, bestyrelsen – afholdes i Salen, Satellitten, 

Bymidten 46, 3500 Værløse – kun medlemmer! 

Tilmelding ikke nødvendig – Pris: Medlemmer gratis, 

 

2.1.1 Ordinær smagning 
Mandag d. 21. september 2020 kl. 18:00 -19:00: Vinsmagning ”Ferieminder” 

v/Thomas Larsen & Lars Johannesson, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 

46, 3500 Værløse. 

Tilmeldingsfrist senest mandag d. 14/9-2020 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 

300 kr.  
 

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! 

 

Vi indskærper også at man kun må møde op hvis man er fuldstændig symptomfri! 

Der vil være håndsprit til obligatorisk afspritning af hænder, inden man går ind i lokalet. 

Medbring evt. gerne selv din egen håndsprit. 

 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp


__________________________________________________________________________________________ 
VærløseVinVenner – www.vinvenner.dk   Bank: Danske Bank - 1551-3719391516                    VinNyt side 3  

HUSK at vi gerne ser, at man medbringer egne smageglas og pga Corona også service til 

eget brug.  Har man ikke mulighed for dette, vil det dog fortsat være muligt at låne noget af 

VVV. 

 

2.1.2 Bonus smagning 
FREDAG D. 2/10 2020 KL.  11:00 -  VINFESTIVAL V/JESPER CLAUSEN 

RUDERSDALS VIN,  BREGNERØDVEJ 132B,  3460 BIRKERØD –  

TILMELDINGSFRIST 25/9 –  GÆSTEPRIS:  N/A,  KUN FOR MEDLEMMER  

Rudersdal Vin i Birkerød inviterer til degustazione af vine fra deres små vingårde i Italien, 

Sydtyskland og Sydafrika, hvor vi kan smage og få historien bag vingårdene fra bl.a. Castello 

del Trebbio, DalDin Spumanti, Bosio Family Estates, MenhirSalento, NIFO Sarrapochiello, 

Demarie, Terre del Bruno, Muralia, Valle Martello, Elgin Vintners Cape, Philipp Lang Freiburg 

o.a. 

 

Altså vine fra Toscana som Chianti, Maremma, Firenze, fra Veneto, Piemonte, Campania, 

Montefalco Umbria, Abruzzo, Puglia, Baden, CapeTown, oa. Vinene er biodynamisk eller 

organisk dyrket primært fra mindre vingårde med tradition og historie - helt tilbage fra 

1184. Her skal vi smage på flere end 60 forskellige vine.  

 

Vinmagerne vil selv stå for udskænkning og præsentation af deres egne vine under 

smagningen. 

Kokken Jan Jensen er klar ved pølsebordet, hvor der vil være mulighed for at snacke 

rødvinspølser fra slagter Falorni Greve-in-Chianti, lækre økologiske olivenolier samt den 

famøse pesto reale, der smager som italiensk pesto skal smage. 

Der er kun adgang for PROFF', cafe/restauranter, journalister og vinklubber.  

Corona forbehold: Ved ankomsten får man udleveret et smageglas, så man skal tage med 

sig hele vejen rundt til de forskellige vinbønder. Hertil har vi sat afmærkninger op, så der 

kun være 8 personer pr. stand à gangen, og der vil være opsynsmænd til at hjælpe os 

alle med at holde afstand. Du kan således være helt tryg med at komme til dette års 

vinfestival, der overholder alle corona-regler og mere til.  

Pga. Corona-restriktioner, vil deltagerne blive opdelt i 3-4 grupper, som skal ankomme med 

10 minutters mellemrum. Når tilmeldingsfristen er udløbet, vil du få at vide, hvornår din 

mødetid er. 

 

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

 

2.2 Arrangementer under planlægning 
Datoer for den kommende sæsons arrangementer, som altid med forbehold for 

ændring af enkelte datoer og indhold: 

 

Datoer sæson 2020/2021:  

5/10-2020: Frankrig vs. den nye verden, v/Lars Møller, The Wine Company 

12/11-2020: Piemonte vinbonde (forbehold for datoændring) 

7/12-2020: Christians jule- og nytårsfavoritter, v/Christian Kjeldberg, Pondus Vin 

13/1-2021: Bordeaux vin 

9/2-2021: Cocktails 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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9/3-2021: ”På tur med Grenache”, v/Stig & Janus, bestyrelsen 

6/4-2021: Portugisisk vin 

6/5-2021: (Under planlægning) 

11/6-2021:  Afslutningsmiddag (m/egne betaling) (Under planlægning) 

 

 

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!) 

https://aov.dk/
https://www.kultunaut.dk/
https://www.vinavisen.dk/
mailto:jrr@vinvenner.dk
mailto:jrr@vinvenner.dk?subject=Afmeld%20mig%20fra%20Værløse%20Vin%20Venners%20Vinnyt.%20Tak

