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VinNyt nr. 245 – September 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling d.22/9-2022 
 

Som meddelt i email d.26/8-2022 til alle medlemmer, så afholder vi ordinær 

generalforsamling torsdag d.22/9-2022 kl.18:00  

 

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Værløse Vinvenner torsdag d.22 september 

2022 kl. 18:00 -19:00  

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

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– 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. Stig Kjeldsen – indstilles til valg som 1. suppleant 

2. Carit Wain- indstilles til valg som 2. suppleant 

 

Revisor: Annie Gråbirk – Indstilles til genvalg 

Revisorsuppleant: Charlotte Bundgaard - Indstilles til genvalg 

 
 

1.2 Medlemskontingent for sæsonen 22/23 
Ved månedsskiftet var der stadigvæk 8 medlemmer som ikke havde indbetalt kontingent for 

den nye sæson.  

Som nævnt i sidste vinnyt 244 er kontingentet er 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 
Torsdag d.22/9-2022 kl. 18:00 – 21:00: Generalforsamling & bestyrelsens 

sommerminder, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. 

Tilmeldingsfrist senest fredag d. 16. september 2022 – Pris: Medlemmer gratis, 

Gæster 300 kr. 

  

Generalforsamling fra kl.18-19 og fra kl.19 til ca. 21 vil der være vinsmagning 

”bestyrelsens sommerminder”. 4 af vinene er hjembragt af Thomas fra ferien i 

Italien og derudover har hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt en vin hver 

og taget med, som er essensen af deres sommer i år.  

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! 

 

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”. 

 

 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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2.2 Arrangementer under planlægning 
 

Datoer for den kommende sæsons arrangementer, som altid med forbehold for 

ændring af enkelte datoer og indhold: 

 

Foreløbige datoer for sæsonen 2022/2023: 

 

• 24/10-2022 - Ungarske vine v/Patriovin.dk | Smagfulde vine fra Ungarn 

• 7/11-2022 – Rhone vine v/Véronique Pichon (fransk vinbonde) (bemærk ny 

dato) 

• 13/12-2022 – Julevine (under planlægning) 

• 11/1- 2023 - Bestyrelsens nytårstaffel med drinks og lækre snacks 

• 6/2-2023 – Tysk vinbonde Andreas Hemer (under planlægning) 

• 2/3-2023 – Østrig smagning (under planlægning) 

• 13/4-2023 – (under planlægning) 

• 9/5-2023 – (under planlægning) 

• 9/6-2023 – Afslutnings arr. ”Naturvin” hos ”Vores Franske”, Farum Hovedgade 83. 

Ekstraordinært arr. med egenbetaling. 

 
 

3.   Links 
Diverse links: 

 

”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

