Vor Vin
Mere end 15 år på flasken
Vordingborg Vinklub

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Vordingborg
Vinklub torsdag den 28. januar 2016
Vordingborg Vinklub havde et godt vinår 2015.
Vi startede året med den ordinære Generalforsamling i januar med efterfølgende
medlemsmøde, hvor Vinklubben traditionen tro var vært ved bøf stroganoff, og hertil
kunne der købes delikate vine.
I marts var vi på en lille ”rejse” til Mexico. Vi fik besøg af Gert Haarman fra vin & vin i
Nykøbing Falster, som præsenterede vine fra Mexico. Herudover smagte vi en meget
spændende olie.
I maj drog vi på en lille ”Vinrejse” til det hæderkronede FREDERIKSDAL KIRSEBÆRVIN på
Lolland. I bussen på vej der ned, nød vi dejlige sandwich ledsaget af et glas udsøgt vin. På
FREDERIKSDAL KIRSEBÆRVIN blev vi budt et varmt velkommen af Godsejer og indehaver
Harald Krabbe, og der bliv fortalt om Frederiksdals forskellige vine, og om de specielle
processer og metoder som benyttes. Vi smagte og duftede til vine i tønderne, men også
vine på flaske.
Emnet på medlemsmødet i september var ”Go West”. Her satte vi fokus på vinene fra
Washington – Oregon – California State, og smagte vine fra disse stater.
Medlemsmødet i november blev holdt på Tamu-Center Vordingborg, hvor vi fik en udsøgt
Tapas tallerken med forskellige delikate specialiteter. Denne aften skulle vi have haft
besøg af Lucas de Jong fra Hotel Husseren-les-Châteaux i Alsace, men i sidste øjeblik blev
det ændret til at vi fik besøg af Eliane Ginglinger fra vinhuset Vins & Crémant d'Alsace
GINGLINGER-FIX. Eliane gav os en spændende aften hvor vi smagte udsøgte vine både
fra Eliane Ginglinger selv og fra ”Le Garage de Lucas”.
Det er med glæde, at vi igen kan byde velkommen til nye medlemmer i Vordingborg
Vinklub. Stor TAK til Vinklubbens medlemmer for den store opbakning der både er til
Vinklubbens arrangementer men også til Vinklubben generelt. Vi har igen i 2015 haft et
rigtigt flot fremmøde til Vinklubbens arrangementer, og her skal lyde en stor tak. Vi håber,
og glæder os til, at det vil fortsætte i 2016.
Bladudvalget, Per Fjord og Oluf Ewertsen, skal roses og have stor tak for det store arbejde
omkring medlemsbladet VOR VIN, som findes på vinklubbens hjemmeside, og samtidig
også stor ros og tak for Vinklubbens hjemmeside, som jeg varmt vil opfordre til at besøge.
Bestyrelsen takker Kulsbjerg Skole for lån af lokaler.

Jeg takker bestyrelsen for et super samarbejde, tak for jeres store engagement og altid
gode humør. Det er en fornøjelse med en sådan bestyrelse. En særlig tak til Benny
Henriksen, som ønsker at træde ud af bestyrelsen pga. bopæl i København, vi vil savne
dig i bestyrelsen, men vi vil glæde os til at se dig på medlemsarrangementerne. Jeg
glæder mig til et fortsat godt samarbejde med bestyrelsen i 2016.
Til slut vil jeg endnu en gang sige en stor tak til alle jer medlemmer af Vordingborg
Vinklub, uden jer ingen vinklub, for jeres fantastiske opbakning og ønske velkommen til
endnu et spændende vin år 2016 i Vinklubben. Lad os råbe tre hurra for Vordingborg
Vinklub.
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