Vor Vin
Mere end 15 år på flasken
Vordingborg Vinklub

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Vordingborg
Vinklub mandag den 29. januar 2018
Vordingborg Vinklub havde endnu et godt og spændende vinår i 2017.
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 stod programmet på ”Bobler” på Traneholm og vores vært Vinbonde Lars-Ole
Andersen, TRANEHOLM, fortalte om udviklingen af sine vine fra start til nu. En herlig aften
i hyggelige rammer.
På medlemsmødet i maj var vi på en lille ”Vinrejse” til den lokale økologiske vingård
Vesterhavegaarden Vingård i Karrebæksminde. I bussen på vej dertil sørgede Per Fjord +
bestyrelsen for at hygge om medlemmerne med sandwich og vin og på
Vesterhavegaarden Vingård fik vi en skøn rundvisning efterfuldt af en smagning på
vingårdens dejlige vine. En rigtig fornøjelig tur.
På medlemsmødet i september havde vi besøg af Emil Hristov fra Bulgarien og har
Bulgarian Wine i Danmark. Emil har besluttet sig for, at påtage sig opgaven, og bane
vinvejen fra Bulgarien til Danmark, ved at importere personligt udvalgte bulgarske vine af
høj kvalitet. Vi smagte en lille perlerække af disse dejlige vine.
Vi sluttede vinåret i november, hvor vi denne aften satte fokus Spanien, som på få år er
blevet et af Verdens mest spændende vinlande. Vi smagte på nogle af de spændende
vine, som Spanien kan byde på, bl.a. fra området Priorat.
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 2017 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 her i 2018.

Grundet de efterhånden pengeløse banker og banker med begrænset ekspeditionstid
besluttede Vinklubben at gå over til digital betaling. Dette har betydet, at betaling til
Vinklubbens arrangementer samt kontingent gøres via enten MobilePay eller
bankoverførsel, og trods lidt udfordringer i starten, fungerer det nu problemfrit, takket
være bl.a. Per Fjord, som har lagt et stort arbejde i, at få dette til at fungere.
Og netop på grund af vores elektroniske tider bliver Vinklubbens informationer, billeder,
m.m. lagt direkte på Vinklubbens hjemmeside. Hjemmesideudvalget, som styrer
hjemmesiden, består af Per Fjord og Oluf Ewertsen, 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 2018.
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 2018 i Vinklubben. Lad os rejse os og råbe
Vordingborg Vinklub.
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