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Hej vinklubmedlem. 
 
Ferie, sommer og sol, skal ikke afholde vinklubben fra at holde dig underrettet. Der 
sker jo hele tiden noget. 
Den sydafrikanske aften blev en spændende aften, under ledelse af to dygtige vinfolk 
fra Sydafrika. Selv om det foregik på engelsk, er det mit indtryk, at de fleste forstod 
hvad der blev fortalt. (dem der ikke forstod det hele, sad selvfølgelig og nikkede, som om der ingen 

problemer var). En del af foredraget blev da også oversat.   
Sydafrikanerne var forundrede over, at vi drak de Sydafrikanske vine alt for unge.   
Jeg tror, den generelle opfattelse i Danmark er, at alle oversøiske vine er klar til at 
blive drukket, når de er købt. Dem som deltog denne aften, kunne i hvert fald 
konstaterer, at med den høje standard som aftenens vine havde, var der bestemt 
potentiale til henlæggelse i en længere årrække. (hvad hjælper det at købe vine til henlæggelse, 
når man ikke engang tør købe grønne bananer!!)  
Ud over nogle super vine skulle vi også have en let anretning! ….det blev kalve- 
mørbrad med flødekartofler og salat. Vinklubmedlemmerne fik en hel aften til 
125-kr. Det var da lige til at klare økonomisk. Vi kan også kalde det meget billigt. 
 
Efterårsprogrammet 
Programmet er jo for længst sendt ud, og de fleste arrangementer er da også udsolgte. 
Det er både godt og skidt. Det viser, at ønsker man at deltage, så skal man være lidt 
”frisk ved havelågen”. Bestyrelsen har da modtaget nogle klager over, at der ofte er 
alt optaget. Dem som ikke nåede at tilmelde sig, skal skrive sig på ventelisten, så vi 
evt. kan lave en ny aften. (ingen betaling, når du skriver dig på ventelisten). Klubben er stadig så 
nystartet, at vi prøver os lidt frem.  
 
Ny debatside 
I øjeblikket er vi ca. 335 betalende medlemmer. Vi må være en af de største 
vinklubber i Danmark, når vi kun tæller de klubber med, som kræver årlig 
kontingent. Jeg er ikke stødt på andre klubber, som er større end vores klub. Men det 
er jo ikke størrelsen, der skal være fokus på, men derimod om vi kan tilbyde 
medlemmerne et ordentligt produkt for deres kontingent. Det syntes vi at vi kan, men 
der er plads til forbedringer. Vi har oprettet en debat side inde på hjemmesiden. Her 
kan du komme med ris og ros. Alt vil blive opfattet positivt, da tilbagemeldinger fra 
medlemmerne fortæller os, om vi er på vej i den rigtige retning! 
 
Sankt Hans aften  
Vi havde set frem til denne aften med stor spænding, da vi ikke vidste, om det var 
noget, medlemmerne havde lyst til. Vi lokkede med grill, hvor vi grillede oksefilet, 



kyllingebryst og pølser. Hertil salat og div. tilbehør. Med i prisen på 50-kr. var der 
også to glas vin. Fantastisk billigt. Så billigt at ”underskuds garantien” fra Brugsen 
måtte træde i kraft ret hurtigt. Tak til Brugsen for at sætte telte, borde, stole, lys o.s.v. 
op, velvidende, at der ikke var chance for indtægt. Vi havde desværre fået købt nogle 
alt for billige paptallerkner samt bestik. Dette vil blive bedre til næste år. For der 
kommer selvfølgelig endnu en Sankt Hans fest.  
Vi havde alt optaget ved 150 personer…..der kom 170!! Det var nogle små 
misforståelser angående tilmeldingen. Vi tog det hele med godt humør og fik skaffet 
nogle ekstra pladser inde i festlokalet. Husk tilmelding, ellers kan vi slet ikke styre 
arrangementerne. 
Gik alle ned og så bål?...nej. 
Blev der drukket meget?...ja. 
Kom nogle tilbage efter bålet, for lige at få den sidste genstand?...ja. 
Blev det sent før vi lukkede?...ja. 
Mødte alle på arbejde næste dag, til tiden?...nej. 
Var der stor oprydning?...ja. 

Ingen tvivl om, at de fleste kommer igen til næste år. Vi forhøjer prisen til 75,- kr. for 
et tilsvarende arrangement. Stadig meget billigt. Reserver dagen, da det ligner endnu 
et fuldt hus. Det ville være skønt, hvis nogle af de vinklubmedlemmer som kan spille 
levende musik, vil give et par numre. Vi må yde lidt alle sammen. 
 
Vinskolen 
Allerede nu kan vi se, at det bliver en stor succes i den nye sæson. Vi har allerede 
oprettet endnu et hold to. Det som er for de lidt øvede. Vil du med på dette hold, skal 
du tilmelde dig snarest, hvis du vil være sikker på at få en plads, da vi ikke opretter 
endnu et hold. 
Hold et som er for de nye i vinens verden, eller for dem fra sidste sæson, som gerne 
vil høre og smage det hele en gang til, er der ikke så stor søgning til. Det er ikke helt 
overraskende, da 159 af vinklubmedlemmerne var på dette hold i sidste sæson. Vi vil 
meget gerne have flere til dette hold. Derfor vil vi måske tilbyde ikke vinklubmed- 
lemmer at deltage, da holdet gerne skulle være på 40-50 deltagere. 
Erik Pedersen har programmet klar inden så længe, så glæd dig til nogle hyggelige, 
lærerige aftener. 
 
Der bliver i øjeblikket arbejdet på en speciel aften, som bliver afviklet til efteråret. 
Hold øje med næste vinnyt, da jeg her vil komme med dato, samt detaljer. Her får vi 
plads til alle medlemmer. 
 
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god sommer. 
 
M.v.h. 
 
Peder 
 


