Vor Vin
Mere end 15 år på flasken
Vordingborg Vinklub

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Vordingborg
Vinklub mandag den 23. januar 2017
Vordingborg Vinklub havde et godt og spændende vinår i 2016.
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 satte vi den “Gamle” vinverden og den “Nye” vinverden op imod hinanden.
”Old World Wine” versus ”New World Wine”. Vi smagte vine fra den gamle vinverden op
imod vine fra den nye vinverden for derved at fornemme evt. forskelle i stil, gamle
traditioner, nye tendenser m.m., og det gav en god og herlig debat.
På medlemsmødet i maj havde vi besøg af Flemming Nielsen fra Fenswine, som
præsenterede en lille vinserie af unikke vine fra Chile. Vi smagte 8 forskellige vine bl.a. fra
et helt unikt vinhus TerraNobles. Hanne og Oluf viste nogle skønne stemningsbilleder fra
Chile, som de netop havde besøgt.
I august inviterede Vinklubben til sommerfest med rigtig sommerhygge, et arrangement
som tidligere var populær i Vinklubben, og som bestyrelsen valgte at afprøve igen.
Datoen, den 5. august, var nok lidt en udfordring, da mange stadig havde ferie. Vejret
viste sig fra sin smukke side, med sol og varme, så os der deltog, kunne nyde aftenen
udendørs. Hver skulle have en flaske vin med, som blev stillet på et bord til fri nydelse, og
ikke to flasker var ens.
På medlemsmødet i september var det vinlandenes kamp – New Zealands elegance vs
Australiens power. Vi smagte 8 vine fra de 2 vinlande, 4 fra hvert land. Til at lede os
igennem smagningen havde vi inviteret vinimportør Lars Møller fra The Wine Company i
Hillerød.
Vi sluttede vinåret med manér i november, hvor vi denne aften satte fokus på verdens
bedste hedvin – Portvin. Aftenen blev holdt i Hollænderhaven, hvor der var dækket flot
op. Vi startede med et glas hvid Portvin inden vi nød en lækker tapasbuffet hvortil der blev
serveret et glas vin inden selve portvinssmagningen. Aftenen sluttede med kaffe og sødt.

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 2016 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 2017.
Grundet de efterhånden pengeløse banker og banker med begrænset ekspeditionstid
besluttede Vinklubben at gå over til digital betaling. Dette betød og betyder, at betaling
fremover, og Portvinsaftenen i november, skal gøres via enten MobilePay, Swipp eller
bankoverførsel, og det gav nogle udfordringer, men det skulle gerne fungere problemfrit
fremover. Stor tak til Per, som har lagt et stort arbejde i, at få dette til at fungere.
Og netop på grund af vores elektroniske tider besluttede Vinklubben i efteråret også, at
Bladudvalget skulle ændres til Hjemmesideudvalget og, at det medlemsblad, som
Vinklubben har udgivet siden Vinklubbens start, ikke længere udkommer men, at
informationer, billeder, m.m. bliver lagt direkte på Vinklubbens hjemmeside. Det er stadig
Per Fjord og Oluf Ewertsen som styrer hjemmesiden, og de skal have stor ros og stor tak
for det store arbejde omkring vinklubbens hjemmeside, som jeg varmt vil anbefale et
besøg. Jeg skal endnu engang opfordre til, at komme med gode og sjove vinindlæg og
vinbilleder til hjemmesiden, de skal sendes til Hjemmesideudvalget.
Jeg takker bestyrelsen for et super samarbejde, tak for jeres store engagement og altid
gode humør. Det er en fornøjelse med en sådan bestyrelse. Jeg glæder mig til et fortsat
godt samarbejde med bestyrelsen i 2017.
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 2017 i Vinklubben. Lad os rejse os og råbe
Vordingborg Vinklub.
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