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Kære vinven
1. Nyt fra bestyrelsen
Kære Vinklub medlem.
Oplukningen af Danmark lader desværre vente på sig. Vi er nød til at aflyse klubbens
vinarrangement 11. marts og også 8. april. Vi håbet i stedet at kunne gennemføre en
vinsmagning tirsdag d. 19. april. Mere herom senere.
Vores aspargesarrangement 5. maj er vi nød til at flytte til 7. maj a.h.t. leverandøren, som
kommer fra Tyskland med både hvidvin og asparges i rigelige mængder. Udover flere
forretter med asparges vil aftenen også byde på hovedret og dessert med tilhørende vine.
Så sæt X i kalenderen til denne aften.
Bestyrelsen har talt en del om at afholde en virtuel smagning af vin.
De fleste udbydere leverer hele flasker, så smagningerne bliver for dyre til vores setup hvis
hver enkelt medlem skulle have et antal flasker leveret hjem.
I stedet ser vi frem til forhåbentlig at afholde et par gode vinsmagninger i foråret i
Satellitten samt en afslutning på restaurant 11. juni.
Desuden har vi godt tilbud fra to leverandøre:
1) Lars Møller fra The Wine company, som tidligere har besøgt vinklubben.
Tilbuddet er kun til vinklubber, men leveringen kan sendes den enkelte. Se tilbuddet på
hjemmesiden under ”chat”-sektionen.
2) Thomas fra bestyrelsen har som bekendt jævnlig kontakt med Elena og Mauro – ”vores”
vinbonde-par fra Piemonte. I forlængelse af sidste år tilbyder Mauro tilbyder stadig sine
vine til de samme fornuftige priser til vinklubbens medlemmer. Prislisten finder i også
under ”chat”-sektionen på hjemmesiden.
Hvis den samlede bestilling fra Danmark igen bliver på mindst 360 flasker, så sender han
det gratis herop. Afhentning af vinen hos Thomas – men Mauro sender individuelle
regninger til bestillerne.

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:
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Datoer sæson 2020/2021:
19/4-2021: Bordeaux smagning med Winther vine
7/5-2021: Asparges arrangement med mad & tyske hvidvine
11/6-2021: Afslutningsmiddag

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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