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Hej vinklubmedlem 

 
Så, er der nyt fra vinklubben. 

Generalforsamlingen er blevet overstået. Der var næsten 100 personer til stede og det 
er super flot, når man tænker på, det ”bare” er en vinklub. 
Som med alt muligt andet i vinklubben, benytter vi os udelukkende af e-mail. 
Deltagerne på generalforsamlingen skulle derfor selv have printet vedtægtsændringer 
og nye forslag ud hjemmefra. Alt står på vores hjemmeside. Der bliver brugt mange 
timer på, at holde vinklubmedlemmerne ajour, med hvad der sker i klubben. 
Desværre blev der på generalforsamlingen en lidt dårlig stemning, da vi i bestyrelsen 
ikke havde fået formidlet fremgangsmåden ordentlig ud. 
De stillede ændringsforslag fra bestyrelsen blev alle vedtaget. Et medlem havde 
forslået, at vi skulle investerer i noget god vin, som skulle gemmes 3-4 år og så købes 
af vinklubmedlemmerne til indkøbspris. Forslaget blev nedstemt, selv om ideen var 
god. Nu bliver pengene stående på bankkontoen, til en ussel rente. Da flertallet i 
vinklubben bestemmer, bliver afslaget selvfølgelig taget til efterretning. 
 
Angående bankrente, så har undertegnede været endnu en tur i banken, for at 
forhandle en rente hjem, så bankkontoen ikke giver underskud, når div. gebyr er 
betalt. Vi får 1 % i årlig rente, (jeg mente, det måtte da være om måneden!!).  

Jeg havde ellers et godt argument. Når man går i SuperBrugsens vinafdeling og køber 
en flaske vin, får man da ALTID en 12-15 %!! 
 
Blindsmagning 
Helt ekstraordinært får Diba lov til at komme med til blindsmagningen den 13. maj 
og holde et indlæg på 10 min. Jeg fortalte, at vores medlemmer kommer langvejs fra, 
og de var tørstige når de nåede frem. Diba tager noget rødvin med. Skulle der være 
nogen, som ikke syntes om aftalen, kan man bare komme 19.15, så slipper man for 
salgstalen. Ja, hvad gør man ikke for at få lidt mere i rente. 
Jeg vil blive meget overrasket, hvis Dibas vin kan matche vinklubbens vine denne 
aften. Da det er en blindsmagning, kan jeg selvfølgelig ikke røbe vinene, men kun 
fortælle, at det bliver en super aften, og så med frisk Sushi og ost. Til slut skal vi også 
smage gamle vine. Det bliver spændende, med kåringen af vinklubbens første 
vinbonde. 



Der er stadig ledige pladser, så skynd dig at blive meldt til. Bestyrelsen glæder sig 
meget til denne aften, da den er lidt anderledes, end hvad vi ellers har prøvet. 
 
 
Italienske aften den 15. april   
Jeg vil lige gennemgå det foreløbige program til den Italienske aften den 15. april.  
Flemming Nielsen Brugsens forhenværende vinmand, har løftet lidt af sløret for, 
hvad der skal ske på denne aften.  
Der vil være en dejlig Primitivo di Manduria og en kraftbasse fra Umbria. Men som 
altid, når det skal være lidt ekstra godt, skal vi til Veneto området. Det er jo her de 
skønne Ripassoer og de fantastiske Amaroner findes. Flemming forhandler stadig 
med et vinfirma om at være medsponsor. Min faste spion, har så sent som i går aftes, 
set brugsmandens bil holde uden for Flemmings hus (håber Flemming var hjemme).  
Der serveres også italiensk inspireret mad, som indeholder div. røgvarer, oste, oliven,  
og soltørrede tomater.  
Der bliver arbejdet godt og målrettet på dette arrangement, med hjælp fra Jan Bolhøj 
(hvis det er nogen fordel!! Ha, ha). 

Jer der har været heldige, at få plads til denne dejlige aften, kan se programmet på 
vores hjemmeside, så snart det er klart. 
 
Efterårets program 
Datoerne for efterårsarrangementerne bliver fredag den. 26. august, 23. september, 
21. oktober, 11. november, 2. december. 
Jeg kan oplyse at Jan Bolhøj, Flemming Nielsen, Per Mastrup og undertegnede, 
udfordrer hinanden ved at arrangere hver vores aften.(Jan og Flemming er sammen) Vi får 
også firmaer udefra til at komme og præsenterer deres vine. Det bliver et alsidigt 
efterårsprogram, hvor vi afprøver nogle ting af, for at se om det falder i 
vinklubmedlemmerne smag. I flere af arrangementerne vil der indgå en del mad. Der 
vil også i nogle tilfælde blive fokuseret på decideret dyre vine. Det betyder, at der vil 
være arrangementer som er lidt dyrere end vi plejer. 
Som nystartet vinklub skal vi prøve tingene af. Vi skal have fundet ud af, om der er 
interesse for specielle arrangementer, hvor vi løfter både mad og vin en tak eller to. 
Når det samlede program er færdigt, vil det blive lagt på hjemmeside. Vinnyt vil 
selvfølgelig også omtale arrangementerne både før og efter afvikling. 
 
Vinskolen fortsætter selvfølgelig 
Det har i den grad været en succes. Der vil blive oprettet et hold for de lidt øvede og 
et hold for personer, som er nystartede i vinens verden. Vi ved allerede nu, at flere fra 
de nuværende vinskolehold tager en tur til hos nybegynderne, da emnet vin er så 
stort, at man ikke kan tage skade af, at få det fortalt nogle flere gange. 
Det er vores håb, at de nuværende vinskole-elever har lyst til at fortsætte på det ene 
eller andet hold. 



Datoerne kommer senere. 
Undervisningen vil også fremover være om onsdagen, da Erik har nået en alder, hvor 
onsdage ikke har nogen større betydning længere. 
 
Vinsmagninger 
Med over 300 medlemmer i vinklubben har vi selvfølgelig fået mange gode 
venskaber, som har medført, at vi nu får forespørgsler, om vi afholder vinsmagninger 
for firmaer, foreninger o.s.v. Det vil vi selvfølgelig gerne. Det skal bare gå gennem 
Brugsen. Vi har allerede haft flere, og i store træk foregår det, som når vi afvikler 
vores fredags arrangementer. Vi kommer med et oplæg til mad, vin og pris. 
Der er også mange vinklubmedlemmer, som ønsker hjælp med vinen til deres fester. 
Det ville være dejligt, hvis vi kunne aftale en tid på forhånd f.eks. fredag formiddag, 
så har vi nemlig mulighed for rimelig uforstyrret, at finde den rette vin til menuen. 
 
Vinklummen 
Svovldioxid og sulfitter findes i alle vine også de økologiske. De virker bl.a. 
konserverende, fordi de hæmmer væksten af bakterier.  
Grunden til jeg skriver dette er, at ca. 1% af den danske befolkning ikke tåler disse 
”stoffer”. De kan udløse hudkløe, nældefeber og hævelser i huden. 
Mange tror at de bare skal prøve nogle andre vinlande f.eks. men det er altså ikke 
nok. 
 
Det var alt for denne gang. 
 
Vi ses i vinklubben. 
 
Peder. 
 
 
  
 


