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 Vinnyt nr. 17, November 2011.
 Hej vinklubmedlem.

Medlem og medlem!! det er ikke kun til medlemmerne, vi sender også informationerne ud til tidligere vinklubmedlemmer, da de ikke h
meldt vores informationer fra og interesserede der har oplyst deres e-mail adresse. Af mange årsager er der nogle, som ikke fornyede
deres medlemskab. Det er dejligt at erfare, at de stadig ønsker at følge lidt med i vinklubben. De kan bare ikke deltage i arrangementern

De kan for øvrigt vende tilbage, ved at indbetale 100-kr. som det årlige kontingent er.

Dette vinnyt har ladet vente lidt ”på sig”. Der har været andre opgaver, som har været prioriteret højere. Eksempelvis forårsprogramme
og når vi nu var i det kreative hjørne! Så forhørte jeg mig lige nogle steder, med henblik på et samarbejde til efteråret 2012. Det skabte
lige pludseligt en masse korrespondance frem og til bage. Nogle firmaer lugter nemlig en hurtig profit, når vi henvender os…denne lugt
forsvinder dog hurtigt. Vi (vinklubben) skal jo alle have lidt ud af det. Det kan de fleste virksomheder godt forstå…efter en lille tænkepause.
Nogle spurgte også, om jeg ikke mente efteråret 2011. Alle kunne nu godt forstå, at det er rart at have aftalerne på plads i god tid. Når m
har besluttet sig for noget i godt tid, så kan man jo finpudse det lidt hen ad vejen. Forventer først at sende efterårsprogrammet 2012 ud,
lidt inde i det nye år.

Hvad er der så sket i din vinklub, siden udsendingen af vinnyt 16?....den korte version er MEGET!!

Portvinsaften.

23. sep. havde vi portvinsaften nede i brugsens selskabslokaler. Det var noget af en mundfuld, da vi stod klar med en 5 retters menu. B
klargøring af lokaler og noget af maden, tog en masse tid. Heldigvis havde vi fået hjælp af et par dygtige vinklubmedlemmer.

Jeg var lidt spændt på, om en større flok mennesker med erfaring i alle andre brancher en restaurant branchen, kun magte dette
arrangement. Det kunne vi, mener vi selv. Sjældent har vi fået så gode tilbagemeldinger. Vinklubmedlemmerne ville have opskrifter og
portvin med hjem o.s.v.

Vi var trætte til sidst, da vi stod med en stor opvask og rengøring af
lokalet, men vi svævede alligevel af sted, da vi havde oplevet så mange
glade vinklubmedlemmer, gå ud af døren. Mener kun det var to, som skulle
hjælpes igennem dørstolperne. Jeg havde ellers advaret om, at portvin
indeholder 20 % alkohol. Der blev drukket nøjagtigt 1 flaske i
gennemsnit…. Det var flot!! Når man tænker på, at vi også serverede
noget stærkt til kaffen. Jeg havde for øvrigt også købt nogle gode
stærke øl, at slutte af på. Det var der mange, som ikke ville
have….kyllinger.

Opskrifterne (nej, ikke på kyllinger) kan vi ikke lige give, da vi havde fået
blandet et par opskrifter sammen, med et godt resultat. Gitte i
delikatessen kan fortælle lidt om den dejlige suppe.

Jeg havde den sjove oplevelse på selve aftenen, at to ”gutter” ville købe én af alle portvinene, under forudsætning af, at de måtte få min
portvinsnotater med i købet!!

Hvad gør man ikke for at lave lidt salg?

Se billederne fra portvinsaftenen inde på vores hjemmeside. Jan har fotograferet og Gitte har skrevet teksten. Til stort held for et par af
deltagerne, var Jan nød til at gå, før smagningen var overstået. 

Vinhøst i Bårse

Vi samledes på parkeringspladsen ved brugsen, hvor den ene bil blev fyldt med øl og vand. Jeg havde også bestilt nogle sandwich, som
skulle/kunne spises imellem vinrankerne. Altså uden så meget ”smat”. Da jeg hentede sandwichene, var jeg ved at få et ”grine flip”…
maden var ligeså flot, som var det Hotel d´Angleterre vi spiste på. De gør altid deres bedste i delikatessen, næsten for godt. Det endte
med, at vi sad i laden og spiste med kniv og gaffel. Imens fortalte ejeren af gården en masse om dansk vinproduktion Vi fik selvfølgeli
lov at smage flere gode danske vine.

http://fensmark.net/sbvinklub/klubaftener/230911%20Portvin/230911%20Portvin.htm
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Druerne fik vi hurtigt plukket, da det ikke har været noget stort dansk vinår, pga. al den regn vi har fået.

Se billederne på vores hjemmeside.

Ejeren var ikke så glad, da vi blev taget i at stå og drikke bajere bag den ene husgavl. Vi syntes ellers, det var et godt skjulested. 

Efterårssmagning 21. oktober

Det var et arrangement som Flemming Nielsen stod for. Jeg har søgt oplysninger fra Jan. Det som han kunne huske var, at det var gået
godt! (altid dejligt med en detaljeret beskrivelse). Knud Erik fra Pinotage Shoppen havde nogle gode vine med.

Et vinklubmedlem havde rejst sig op, og rost brugsmanden for ikke at være bange for, at tage andre vinfirmaer ind i vinklubben. På den
måde får vi smagt mange forskellige vine.

Vinskole

Vi har et hold for nybegynderne i vinens verden (der har alligevel sneget sig nogle erfarne med) Vi har som beskrevet i vinnyt 16, taget ikke
vinklubmedlemmer ind på holdet.

De tilpassede sig hurtigt, selv om den ene troede, han var kommet til oktober fest, da han selv skulle skænke. Der var i øvrigt flere af 
nye, som vil vide, hvordan man blev meldt ind i vinklubben.

Vi nærmer os 400 medlemmer, selv om vi informerer om, at det kan være svært, at komme med til arrangementerne.

Hold 2 smager nogle dyrere vine, til gengæld har de kun 5 aftener. Da jeg så priserne på disse vine, spurgte jeg Erik, om han havde styr
budgettet. Da blev han ”tavs” …det havde han klaret med Hans. De holder sammen, de to.

Tysk ”kontakt”

Vinklubbens medlemmer har medvirket til, at SuperBrugsen i Fensmark er begyndt selv at importerer tysk kvalitetsvin.

Den tyske vin som mange vinklubmedlemmer smagte til vores ”åben brugs” arrangement, har Hans nu besluttet sig for, at bestille hjem
direkte fra vingården i Mosel. Brugsen i Fensmark skal hermed for første gang selv importere vin hjem. Det bliver spændende.

Vi er så heldige, at vi kender Lene og Jørgen Bybjerg, som bor i Mosel. De producerer selv nogle dejlige vine, men mente, at det antal
flasker brugsen forventer at købe, var lige i overkanten. Typisk for disse to søde mennesker, var de behjælpelige med, at finde en super
tysk vingård, hvilket vil sige Rauen. Jørgen Bybjerg kom oven i købet til Danmark, sammen med Maria Raun for at forhandle aftalen p
plads. Marias mand Harald var ikke med, da det var lige i vinhøsten.

Der var mange fra vores vinklub, som roste vinen meget. Det er tysk tør hvidvin, når den er bedst. Det er ikke så tit, vi i Danmark støde
på de tørre tyske, men nu har du chancen. Der er to slags, en tør og en halv tør. Vinene vil være i butikken først i nov. 2011.

Vores tyske ”kontakter” vil gerne komme og holde en vinaften for vinklubbens medlemmer en gang ud i fremtiden. Det kunne blive en
hyggelig aften.

Glas

Så har vi købt flere vinglas til vinklubbens medlemmer. Du behøver ikke at forudbestille glassene, da du kan købe dem til vores
arrangementer. De er desværre ikke i to styks æsker mere, da vi ikke kan skaffe dem. Til gengæld er de i ét styks kasser. Det er næsten 
så godt. I går pumpede jeg faktisk cyklen, og kørte ned til  Holmegaard Park og fandt faktisk nogle brugbare kasser, men kunne ikke kø
dem, uden også at tage glassene med. Vinklubglassene er for øvrigt på tilbud i Holmegaard Park i øjeblikket, uden kasser til 99,- kr. pr.
styk.

Prisen i din vinklub er stadig 150-kr. for to glas, incl. papkassen til beskyttelse af dine glas. Holmegaard Park er Outlet, skal vi ikke bar
sige, at vi i vinklubben er billige.

Jeg har indgået en aftale med glassliber Ernst Petersen. Nu kan du få slebet dit navn i vinklubglassene for 25-kr. Det er flot arbejde han
udfører. Du kan kontakte Ernst på 55547323.

Forårsprogrammet 2012

Det er altid en stor lettelse, at få sendt arrangementsprogrammerne ud, da tiden op til udgivelsen kan være ret hektisk. Der er mange en
som skal passe sammen. Først skal ideen jo komme, og så er der div. forhandlinger og budgetter, som skal på plads. Samtidig er der jo
manges interesser, som skal tilgodeses, så jeg er glad. hver gang det lykkedes. At arrangementerne så ”rives” væk er jo dejligt.

http://fensmark.net/sbvinklub/klubaftener/vinhoest/081011%20vinhoest.htm
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Prislejet er steget lidt, da det giver os lidt flere muligheder, for at højne standarden lidt. Det med priser er jo altid til diskussion, da vi
mennesker prioriterer forskelligt. Selv i bestyrelsen har vi forskellige holdninger til det med priser. Så længe jeg er formand, vil jeg
kæmpe for at holde et prisleje, så langt de fleste kan være med. Jeg vil hellere være med til at gøre mange mennesker glade, end nogle 
Dermed ikke være sagt, at der ikke en gang ud i fremtiden, vil komme arrangementer, som henvender sig til medlemmer, der vil smage
nogle af markedets dyreste vine.

Det dyreste arrangement vi hidtil har planlagt, afvikles nu den 11. nov. Det er en aften, som Per (vinmanden i brugsen) har planlagt, og selv
skal ”stå” for. Jeg har lige set det næsten færdige program, det er super. Jeg kan godt forstå, han ikke har kunnet lave det billigt. Det bli
en oplevelse. Desværre er alt optaget.

På grund af den kæmpe succes arrangementet den 11. nov. medførte, blev der en kæmpe venteliste. Denne venteliste var faktisk så stor
det antal mennesker som havde skrevet sig på ventelisten, var større, en hvad vi havde af pladser til en ekstra aften. Det vil altså sige, a
den ekstra aften, som kommer i januar, var overtegnet på forhånd. De vinklubmedlemmer som havde skrevet sig på ventelisten, fik én u
til at indbetale pengene til arrangementet, før vi evt. solgte de ikke indløste reservationer. Det har medført, at 9 pladser er til salg i
øjeblikket.

For lige at afslutte det med den italienske aften, så har vi været nød til at lave en 3. aften med dette emne. Selv om det er helt henne i
august måned 2012, så er ¾  af pladserne allerede solgt. Det er for øvrigt undertegnede, som vil forsøge at matche Pers italienske aften
Det bliver ikke nemt, men jeg vil forsøge.

Jeg kan kun opfordre vinklubmedlemmerne til at skrive sig på ventelisterne, hvis der skulle være alt optaget. Hver gang er der no
som kommer ind, af den ene eller anden grund. Er ventelisten lang, vil bestyrelsen selvfølgelig forsøge at arrangere endnu en aften. Så
skriv dig endelig på ventelisten, men betal ikke før du får besked på, at du er kommet med på ”et afbud”.

Forårsprogrammet 2012

20. januar, italiensk aften…..få ledige pladser.

17. februar, de 7 franske distrikter….. venteliste.

1.   marts, ”åben brugs” klokken 19.30. ingen tilmelding, du kommer ”bare”.

16. marts, generalforsamling, alt optaget til spisning. Åben til selve generalforsaml.

20. april, ”lands-vin-kamp” Italien, Spanien, Frankrig….venteliste.

11. maj, Chile med Tapas…..venteliste.

23. juni, Sankt Hans aften. Sidste år var alt optaget, selv om vi havde 150 pladser.

31. august. 3. italienske aften. Ledige pladser.

Hvis ikke andet er angiver, er mødetiden klokken 19.00.

Læs mere om arrangementerne på vores hjemmeside.

Kom også gerne med kommentarer på vores debatside. Vi kan da ikke alle være enige?

Et af vinklubbens meget aktive ægtepar Lisbeth og Bent Jensen, møder meget ofte op til mange af vores arrangementer, hvor vi samme
nyder lidt at spise. Jeg havde den fornøjelse, at spise en dejlig frokost med disse sympatiske mennesker, til vores vin høst arrangement.
jeg så kommer hjem og sidder og læser lidt i et blad, som Diba Bank havde udsendt, hvem ser jeg så afbilledet på et stor farve foto? im
de er i lang med at suge al næringen ud, af en masse kager….ja såment Lisbeth og Bent Jensen.

Skulle der være et vinklubmedlem, som ligger inde med en kogebog, de gerne vil give væk, kender jeg et par, som vil blive rigtig glade
for en sådan hjælp.

God dag til jer alle sammen.

Vi ses i vinklubben.

M.v.h.

Peder.
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