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Hej kommende vinklubmedlem! 
 

Vil starte med at sige dig tak, for den interesse du på nuværende tidspunkt har vist 
Super-Brugsens Vinklub. Der er stor interesse for projektet, da mange af os søger 
oplevelser. Ikke bare med vin, men også med alt muligt andet. Det vil klubben 
forsøge at gøre noget ved. 
 
På nuværende tidspunkt har bestyrelsen konstitueret sig, og de forskellige opgaver er 
blevet uddelegeret. Der arbejdes derfor med mange forskellige opgaver: 
Klubben har fået et flot LOGO. Glæd jer til at se det. Ros til Renè. 
Hjemmesiden bliver der arbejdet på. Den skal indeholde mange oplysninger, og være 
flot, da det er den nye medlemmer først vil ”møde”. 
Vi skal have den endelige e-mail adresse gjort færdig.  
Kontonummeret i banken er på plads. 
Vi arbejder på vinskole konceptet. Vi har fundet en af Danmarks dygtigste 
undervisere. Han har stor erfaring med mennesker, som ønsker at lære noget om vin. 
At han samtidig er en hyggelig fyr, hvor ingen spørgsmål ”er dumme”, gør det jo ikke 
mindre interessant. I det hele taget vises der stor interesse for vinskolen. Hvis bare 
halvdelen af de interesserede kommer, så bliver der pres på. 
Der arbejdes på at skabe kontakter til personer og virksomheder, som kunne være 
interessant for vinklubben at få på besøg. Vinsmagning, foredrag, events o.s.v. 
Der vil på et tidspunkt blive udfærdiget en aktivitetskalender, så vinklubmed-
lemmerne kan få reserveret dagene.  
Det varer heller ikke mange dage, før vinklubmedlemmerne har mulighed for egne 
glas. Tulipanformede kvalitetsglas, til rimelig pris. 
 
Når man starter noget op midt i en ferieperiode, så skal det give problemer, og det gør 
det da også. Men da vi er tålmodige mennesker!! Så må det jo tage den tid, der 
kræves.  
 
Vær allerede nu opmærksom på, at vi den 24. september har klubaften, hvor vi vil 
smage forskellige røde som hvide vine, samt snakke lidt om løst og fast. Vi finder 
også lidt spiseligt frem. 
26. november er der stor portvinsaften. Det bliver spændende, da Karsten Riis er 
”hyret”. Han er portvinsekspert, samtidig med han er meget morsom. Gå ikke glip af 
denne aften. 
 



Der vil komme mere information, om de forskellige arrangementer, samt hvordan 
man melder sig ind i klubben. Vi skal bare lige forbi noget af ferien. Så får vi 
aftalerne ”i hus”. 
 
Vi glæder os alle til at få det hele på plads. Vi takker for din tålmodighed, og vender 
snarest tilbage med nye informationer. 
 
God sommer/ferie. 
 
Med venlig hilsen 
 
Super-Bugsens Vinklub i Fensmark. 


