Vor Vin
Mere end 15 år på flasken
Vordingborg Vinklub

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Vordingborg
Vinklub tirsdag den 22. januar 2019
Vordingborg Vinklub kan igen glæde sig over et godt og spændende vin år i 2018.
Året startede 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 i selskab med vine fra ”Côtes du Rhône fra nord til syd” i den smukke
Magasinbygning på Rosenfeldt Gods. En skøn aften i smukke rammer.
På medlemsmødet i maj havde vi besøg af Torben S. Andersen fra Vinvikaren i Næstved
hvor emnet var ”Hvide vine og tapas”. Vi smagte 8 forskellige spanske top hvide vine
ledsaget af en lille udsøgt tapas anretning fra Gluuds i Vordingborg. En fantastisk
smagsoplevelse af både tapas og vine.
Fredag den 7. september inviterede Vinklubben til sommergrill med rigtig
sensommerhygge. Dog var vejret ikke det bedste denne aften, så vi nød mad og vine
inden døre, men det forhindrede heldigvis ikke grill entusiasterne, så der var flere der
grillede, udendørs. Deltagerne medbragte vine efter eget valg, og ikke to flasker vin var
ens, det gav mulighed for at smage lidt forskellige vine.
På medlemsmødet i september havde vi besøg af Lars Andersen fra La Viña der
præsenterede vine fra Mallorca. Igen en skøn aften med herlige smagsoplevelser fra den
solbeskinnede ø i Middelhavet. En anderledes og spændende smagning.
Vinåret sluttede i november, hvor vi havde besøg af Anders Petersen fra Vordingborg
Vinhandel, Skjold Burne. Denne aften smagte vi vine fra to unikke vinhuse fra New
Zealand. En spændende og dejlig aften med skønne vine.

Det glæder os, at vi igen har kunnet 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. 2018 viste også et flot
fremmøde til Vinklubbens arrangementer, og her skal lyde en stor tak. Vi håber og glæder
os til, at det vil fortsætte her i 2019.
Vi kan glæde os til et spændende vin år i Vordingborg Vinklub, da det jo er et lille
jubilæumsår i år, idet Vinklubben fylder 20 år til september. Det skal selvfølgelig fejres. Vi
kan allerede nu afsløre, at Vinklubben fejrer sin fødselsdag fredag den 27. september, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere tilgår.
Herudover kan vi glæde os til medlemsmøder i foråret, torsdag den 21. marts med emnet
”De mindre kendte APP (tidligere AOC) fra det sydlige Rhone” og mandag den 13. maj
med emnet ”Rose’ fra 8 forskellige lande”. Efterårets medlemsmøder er endnu ikke på
plads.
En stor tak til Hjemmesideudvalget, Per Fjord og Oluf Ewertsen, som styrer Vinklubbens
hjemmeside, og samtidig sørger for, at der den vej kan tilmeldes til medlemsmøder m.m.
Igen vil jeg opfordre til, at komme med gode og sjove vinindlæg og vinbilleder til
hjemmesiden, som blot skal sendes til Hjemmesideudvalget, som så vil sørge for, at det
bliver lagt på hjemmesiden.
Jeg takker bestyrelsen for et super samarbejde, tak for jeres store engagement, gode
input og altid gode humør. Det er en fornøjelse med en sådan bestyrelse.
Til slut vil jeg endnu en gang sige en stor tak til alle jer medlemmer af Vordingborg
Vinklub, uden jer ingen vinklub. Tak for jeres fantastiske opbakning. Jeg ønsker
velkommen til endnu et spændende vin år 2019 i Vinklubben.
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