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Vinnyt nr. 19, december 2011.
Hej vinklubmedlem.

Så er der nye og gamle oplysninger fra vinklubben.

Alsace turen
 Da ikke alle rejsedeltagerne havde mulighed for at deltage i introduktionsmødet til Alsace turen, nævner jeg lige de vigtigste punkter h

Selve introduktionsprogrammet kan hentes i vinafdelingen i Brugsen. 
 De sidste par uger har der været meget arbejde med at få arrangeret Alsace turen.

 Kontrakterne skulle hjem. Specielt kontrakten med hotellet har været tidskrævende, da de ikke har svaret tilbage på mine henvendelser
med div. spørgsmål. Men nu er det lykkedes. Det giver ro i sjælen, når aftalerne er kommet på skrift. 

Her kommer de vigtigste beslutninger fra mødet
 Afgang 16. sep. 2012 klokken 21.00 fra Brugsens p. plads. Vi møder 20.30.

 Nogle har specielle ønsker til, hvor de skal sidde i bussen. Disse vil blive efterkommet.

Hjemkomst 23. sep. klokken ca. 23.30.

Turens pris deles op i to. 
 Første rate SKAL betales senest den 31. December 2011. Beløb 2500,- kr. indsættes på

vinklubbens normale konto i DiBa 6060-5590714. Vi flytter herefter pengene over på en
speciel rejse konto i Diba Bank og får et Visa-kort til kontoen.

 Bliver beløbet ikke betalt, bliver man slettet af deltagerlisten og det første par på ventelisten,
kommer herved med på turen.

 Anden rate skal betales senest den 31. marts. Beløbet er 2400,- kr.

Alle ved hvem de skal dele værelse med. (De fleste ægtepar ønsker at sove sammen!)
 I bussen er al forplejning gratis. Der er fundet 4 søde personer, som vil servicere os i bussen,

frem og tilbage. (luksus!).
 Du skal forvente selv at betale for frokost samt alle drikkevarer i Alsace.

 Der er funder en kanon fotograf, som tager fotos under hele turen (dog ikke på værelserne).
 Der er fundet en person, som vil skrive om ALT, hvad der sker på turen (ind til klokken 23.00).

 Menuerne er fastlagt på forhånd. Vi skal forvente, det er ”turiststandard”
 Der er 55 personer i bussen…håber benpladsen er acceptabel. Husk evt. en pude og et lille tæppe.

 Du skal selv have alle forsikringer i orden.

Forslag til nogle gode oplevelser i Alsace, modtages meget gerne. (Ikke af seksuel karakter).
 Endeligt dagsprogram udfærdiges en gang i det nye år.

Selv om jeg har forsøgt at tage højde for alt, og selvfølgelig fået skriftlige tilbud på hotel og bus, blev vi enige om kollektivt, at dele
udgiften, hvis der skulle dukke uforudsete udgifter op. I budgettet er der taget højde for nogle uforudsete udgifter, men skulle der komm
yderligere, står vi sammen. 

 Der var ingen af de fremmødre 50 personer, som kunne komme med ét forslag, om uforudsete udgifter, der ikke allerede var taget højd
for.  

Er der nogen, som har fortrudt deres tilmelding til Alsace turen, send en mail, så vi kan få givet besked til dem på ventelisten.

Italiensk aften 11. November
 Per Mastrup stod for denne aften, og det gjorde han godt. Det blev en dejlig aften, med 4 retter mad og nogle super dejlige italienske vi

Heraf var nogle ret dyre. Det var couvertprisen også. Sådan skal tingene helst hænge sammen.

Per havde selv fremstillet noget af maden og resten fik vi fra brugsens delikatesse.
 Pers kone Jette og deres søn vaskede op. Det var et familie projekt, hvor de helt gratis arbejdede for, at vi andre kunne få en dejlig aften

Det vil vi alle gerne rose jer for, og sige mange tak, for en god aften.

Per havde fået et firma til at komme og fortælle om div. vand til mad og vin (hvem h…… tænker på vand i en vinklub, tænkte jeg). Det blev nu ret
interessant, da det gør en forskel, hvad man drikker til maden og vinen.
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2. December.
 Var der julesmagning, som jeg selv stod for.  

 Selv om det er en vinklub, fik deltagerne øl og snaps at starte på, da der var to firma
som ønskede at sponsere dette. Ellers gik det slag i slag, med mousserende vin,
hvidvin, 5 rødvine og til slut, den berømte kirsebærvin fra Frederiksdal Gods.

Der var også juleslik, til lige at
slutte julemaden af med.

 Deltagerne havde betalt 130,- kr.
for denne aften, men da der var 5
sponsorer, som ønskede at
deltage, kom vi ud med et pænt

overskud, til klubkassen. (Selv om det var en ”julefrokost” var der ingen som gad slås). 

Kommende arrangementer
 Der er først ledige pladser til Sankt Hans og august. I august er det den tredje og

sidste italienske aften, som jeg selv står for. Det bliver en aften med dyr mad og
italienske kvalitets vine. Jeg glæder mig til at få programmet endeligt på plads. Det
bliver super.

Bliv endelig ved med at skrive jer på ventelisterne, selv om arrangementerne meldes udsolgt. Der er hver gang afbud, så er det godt for
alle parter, at andre kan overtage pladserne.

Afbud og venteliste
 Der har været en del afbud til de sidste klubaftener og det har givet en del ekstra arbejde til bestyrelsen. Vi besluttede derfor på sidste

bestyrelses møde, at vi ville finde en anden form til at administrere ventelisten og at vi kun refunderer deltagergebyret i ganske særlige
tilfælde. Kort fortalt, så vil vi lave det således, at medlemmerne der ønsker at melde afbud selv kontakter medlemmerne på ventelisten 
at man selv klarer det økonomiske. Vi håber at have det klart i starten af det nye år, mere om dette på hjemmesiden senere.

Kontingent
 Nu er det igen tid til, at forny dit medlemskab af sbvinklub. Det er stadig kun 100,- kr. Håber du føler, du får noget for pengene!! bl.a.

gennem "åben brugs arrangementet”. For dine 100,- kr. får du også en bestyrelse, som arbejder sten hårdt, for at holde omkostningerne
nede på arrangementerne, så alle har råd til at deltage.

Kontingentet skal betales inden 31. december 2011, indsættes på vores konto i DiBa på konto 6060-5590714

Tak for i år
 Nu er året ved at rinde ud. Det har været et meget travlt år med mange arrangementer. Det har været sjovt, men også

tidskrævende.

Jeg vil hermed takke alle i bestyrelsen, samt Erik for en stor arbejdsindsats til glæde for vinklubbens medlemmer.

Sbvinklub ønsker alle, en glædelig jul, samt et godt Nytår
M.v.h.

Peder.

RETUR

 

 

http://www.fensmark.net/sbvinklub/sbvinklub.html

