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VinNyt nr. 234 – September 2021 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

1.1 Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 
 

Som meddelt i email til medlemmerne d. 23. august 2021 holder Værløse Vin 

Venner generalforsamling:  

 

Mandag d. 20. september 2021 kl. 18:00 -19:00 Generalforsamling  

v/Thomas Larsen- bestyrelsen – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse 

– kun medlemmer, som har betalt kontingent for sæsonen 21/22. 

 

Dagsorden:  

 1. Valg af dirigent 

 2. Valg af referent  

 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne forenings år 

 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– Næstformand og Vin-Nyt redaktør 

Thomas Larsen - Forplejningsansvarlig, sekretær 

Alan Willumsen – Lokale- og materialeansvarlig. 

 

På valg er: 

Bestyrelsen: 

Alice – indstilles til genvalg. 



__________________________________________________________________________________________ 
VærløseVinVenner – www.vinvenner.dk   Bank: Danske Bank - 1551-3719391516                    VinNyt side 2  

Thomas - indstilles til genvalg. 

Alan – indstilles til genvalg 

 

Suppleanter: 

Stig Kjeldsen – indstilles til genvalg som 1. suppleant 

Carit Wain - – indstilles til genvalg som 2. suppleant 

 

Revisor: Annie Gråbirk – indstilles til genvalg 

Revisorsuppleant: Charlotte Bundgaard - indstilles til genvalg 
 

1.2 Medlemskontingent for sæsonen 21/22 
 

Den nye vinsmagnings sæson 2021/2022 er som bekendt startet d. 1. juli 2021. 

Der betyder at du skal forny dit medlemskab for den næste sæson, for ikke at skulle 

betale gæstepris til de kommende arrangementer og for at kunne deltage i 

generalforsamlingen. 

Kontingentet er indtil videre 1050 kr. for et år, som indbetales til vor konto i Danske 

Bank: 

Registreringsnummer: 1551 Kontonummer: 3719391516 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Mandag d. 20. september 2021 kl. 19:00 -21:30: Vinsmagning lækkerier fra 

Piemonte v/Niels Bjørn Andersen fra Wine2us, afholdes i Salen, Satellitten, 

Bymidten 46, 3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest mandag d. 13. september 

2021 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

”Året 1997 var mit første besøg i Piemonte og så var min sjæl solgt, dengang til 

Barolo og i mange år var det at drikke de kendte mærker mit foretrukne. Men som 

tiden gik lærte jeg af de lokale vinbønder, at værdsætte produktionen fra de små 

ukendte huse, jeg lærte at værdsætte de mange andre druesorter der har formet 

Piemonte tilbage fra 1593, som Pelaverge, Dolcetto, Barbera, Arneis og mange 

andre som dyrkes i dette område. 

 

De sidste 7 år har jeg haft hus lige udenfor Monforte og fået en endnu stærkere 

tilknytning til vinbønderne. Til vinsmagning vil jeg tage jer med på denne rejse og 

give jer mulighed for at smage unikke vine som Dolcetto lagret på fad i 9 år, Riesling 

lavet i Alta Langhe og meget mere.  

 

Slutligt vil jeg introdure en vinsmagnings teknik der vil ændre jeres måde at opfatte 

vin fremover.  

 

Jeg glæder mig til at mødes med jer og dele min erfaring.  
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Niels Bjørn Andersen 

Wine2us” 

 

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

 

HUSK at medbringe egne smageglas og service.  

Har man ikke mulighed for dette eller glemmer det, vil det fortsat være muligt at 

låne af VVV, med afsluttende ”selv-opvask”. 

 

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

ændring af enkelte datoer og indhold: 

 

Datoer sæsonen 2021/2022: 

 

• Mandag d. 11/10 – Vinsmagning Sydafrikanske vine v/Tedum vin 

• Torsdag d. 11/11 – Mauro – ”vores” Piemonte vinbonde (under 

planlægning) 

• Mandag d. 6/12 – Vinsmagning ”Ferieminder” 

• Onsdag d.12/1 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Torsdag d. 10/2 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Torsdag d.10/3 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Tirsdag d.12/4 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Tirsdag d.10/5 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Fredag d.10/6 – Afslutningsmiddag – ekstraordinært arr. med 

egenbetaling (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 ~ 

 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://aov.dk/
https://www.kultunaut.dk/
https://www.vinavisen.dk/
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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!) 

mailto:jrr@vinvenner.dk
mailto:jrr@vinvenner.dk?subject=Afmeld%20mig%20fra%20Værløse%20Vin%20Venners%20Vinnyt.%20Tak

