VinNyt nr. 229 – November 2020

Kære vinven
1. Nyt fra bestyrelsen
1.1

Referat fra general forsamling
Referatet fra general forsamlingen ligger på hjemmesiden, under menu punktet
”Foreningen” => ”Om VVV” => ”Generalforsamlingsreferat”

1.2

Bestyrrelsen har konstitueret sig
Pga. Corona situationen besluttede bestyrrelsen at afholde vores konstituerende
møde efter generalforsamlingen som et virtuelt møde.
Bestyrrelsen har valgt at fortsætte i samme stærke opstilling som sidste sæsson, så
ingen ændring i fordelingen af poster.
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1.3

Formand, Alice
Næstformand, Janus
Kasserer, Jens
Sekretær, Thomas
PR-ansvarlig, Alice
Lokaleansvarlig, Alan
Materialeansvarlig, Alan
Forplejningsansvarlig, Thomas
VinNyt redaktør, Janus
Web-master, Jens
Repræsentant til Brugerforeningen Satellitten, Alice

Corona situationen
Grundet Corona situationen var ”vores” vinbonde Mauro fra Piemonte desværre
være nødtil at melde afbud til vores planlagte smagning i November, allerede kort
efter generalforsamlingen.
Vi håber at Mauro måske kan komme til april 2021 i stedet for – det må tiden vise.
Bestyrrelsen fik kort efter en aftale i stand med en dansk importør/forhandler af
Piemonte vine, men desværre har virkeligheden jo indhentet os og regeringen har
igen indført Corona restriktioner, og sænket forsamlingsforbudet til 10 personer.
Derfor er november måneds smagning d.12/11-2020 AFLYST.
Realistisk set bliver vi nok også nødtil at aflyse smagningen d.7/12-2020. Vi kommer
med en endelig udmelding om dette ca 14 dage før.
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2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Arrangementer åben for tilmelding
(Ingen)

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:
7/12-2020: Christians jule- og nytårsfavoritter, v/Christian Kjeldberg, Pondus Vin
13/1-2021: Bordeaux vin, v/Jesper Winther, Winther Vine
9/2-2021: Cocktails
9/3-2021: ”På tur med Grenache”, v/Stig & Janus, bestyrelsen (alternativt smagning med
Pondus vin, hvis vi må aflyse 7/12)
6/4-2021: Piemonte vin eller Portugisisk vin
6/5-2021: (Under planlægning)
11/6-2021: (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!)
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