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Beretning for Superbrugsens Vin klub Gilleleje for 2015 

Indledning 

I vedtægternes formålsparagraf står: 

 Klubbens formål er gennem sociale sammenkomster samt nyhedsbreve, at 
skabe et socialt netværk for nydere, som sætter pris på livets glæder med 
vinen i centrum. 

Og herudover står der på hjemmesiden, at   

 Vinklubben skal udfordre medlemmerne på deres vin-vaner 

Ser vi på de fire smagninger vi gennemførte i 2015, er det vores opfattelse, at vi har 
levet op til formålsparagraf og målsætning. 

Medlemmerne ser ud til at hygge sig ganske godt, når vi er sammen, og tillige nyde 
de vine, som præsenteres. Måske har vi mistet et par medlemmer fordi ’der ikke 
bliver hældt nok op i glassene’ men det kan vi tåle. 

Vi i bestyrelsen kan mærke det allerede fra start, når vi mødes. En del har fundet 
sammen i små grupper, som man naturligvis gerne vil sidde sammen med. I 
klubbens start var det også først ved den 3. eller 4. vin at lydniveauet var steget 
mærkbart. Nu sker det allerede ved det første glas vand. 

Det er jo herligt at opleve at stemningen er så god, fordi det er vigtigt, at vi har det 
godt sammen, og i fællesskab kan nyde vinene og naturligvis de lette traktementer, 
som Delikatessen tilbereder. 

Smagninger 

At vi også udfordrer smagssansen kan ses af temaerne for de enkelte smagninger. 
Vi startede med Eksotiske Vine i februar. Det var første gang SuperBrugsens 
vinchef René Dreijer var turguide på en vinrundrejse – men forhåbentlig ikke den 
sidste. For hvorfor gå over åen efter vand? Californien, Australien, Korsika og 
Sicilien havde vinmarkerne hvorfra aftenens vine kom. Nogle faldt bedre i smag 
end andre. Det er vel også det, der ligger i udsagnet, at vores smagsløg skal 
udfordres. 

I juni tog vi til Italien sammen med vinguide Kim Rafn fra viniportugal. Det var atter 
en fornøjelse at lytte til Kim, når han med humor og stor viden præsenterede 
vinene, fortalte om konsekvenserne ved forskellige dyrkningsmetoder og gav gode 
råd. Et af de rigtig gode råd Kim gav var ”Lad være med altid at købe den samme 
vin”. Vin er en levende organisme med en masse smagsvarianter, så selvom vi alle 
er vanedyr, så hør i vinafdelingen om der er et alternativ til din yndlingsvin. 

I oktober gik turen til Sydafrika sammen med, COOPs pensionerede vinchef Erik 
Larsen, der levende og underholdene fortalte om SPIER dynastiet, historien og 
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udviklingen fra det tidlige 1692 til dato. SPIER laver alle typer af vine i et Sydafrika, 
der nok ikke er ideelt til vinproduktion, men som alligevel formår at blande sig med 
verdens bedste vinhuse, samtidig med at de laver kvalitetsbordvine. 

Årets sidste smagning gik til Portugal med et meget naturligt tema, nemlig Portvin. 
Atter engang stillede ViniPortugal op, denne gang ved ejeren Marco Andreis. Vi 
smagte på 9 forskellige portvine – hvilket gav en stemning ud over det sædvanlige 
– lige fra de relativt billige til nogle ret dyre dråber. Det blev en god afslutning på 
2015. 

Også fordi vi på trods af portvinens varierende popularitet var sammen med ca. 90 
medlemmer, som alle fik en god oplevelse. Bestyrelsen havde sagt, at 50 deltagere 
ville være en succes, så 90 medlemmer var en overvældende succes. 

Antal deltagere 

Ser vi samlet på smagningerne, så er vi mellem 90 til 100 medlemmer til en 
smagning. Kun den Italienske aften skiller sig markant ud med 120 deltagere og 
udsolgt. 

Kan vi holde et snit omkring de 90 medlemmer per smagning så er vi tilfredse. 

Vi tolker også, at det høje deltager antal skyldes, at smagningerne er interessante 
og at I – medlemmerne – har tillid til at vi ikke kun kommer med kendte vine, men 
også nogle ukendte og anderledes, uden at de dog bliver for outreret. 

Medlemmer 

Nu vi er ved medlemmer. Så nåede vi i 2015 op på ca. 230 medlemmer. En del er 
dog faldet fra i forbindelse med kontingentbetalingen for 2016. Men samtidig er 
nye medlemmer kommet til – og velkommen til dem – så per dato er vi lidt over 
200 medlemmer. 

Vi vil gerne have flere medlemmer, så I må endelig reklamere for vinklubben over 
for jeres familie, venner og bekendte. 

Det er vores håb, at ca. 50% af medlemmerne dukker op til smagningerne. Det vil vi 
tolke som, at vi er på ret kurs med hensyn til arrangementstyper. 

Naturligvis kan vi ikke tilfredsstille alles smagsløg, men vi vil som sagt tilstræbe ca. 
100 medlemmers smagsløg altid vil være tiltrukket af smagningerne. 

Struktur 

2016 startede vi med en tur til Australien, hvor Jens Birkmose – Danmarks gladeste 
vinmand - tog os rundt til det australske kontinents gode vinmarker. Men mere 
herom til generalforsamlingen i 2017. 

En af de ting Jens også gjorde var at introducere en ny struktur for smagningerne. 
Vi syntes efterfølgende, at det fungerede rigtig godt, så derfor besluttede vi at 
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anvende samme struktur ved fremtidige smagninger, i den udstrækning det kan 
lade sig gøre. 

Strukturen er, at vin nr. 2 nydes sammen med den lette anretning. Ved vin nr. 4 
kan vi fylde op på tallerknerne, hvorefter buffeten ryddes. Vi slutter af med 
yderligere to vine. 

Dette sammenholdt med at vi har hyret to af SuperBrugsens søde butiksassistenter 
til at hjælpe med arrangering og oprydning, gør at vi alle får en bedre oplevelse af 
smagningen. Og Claus Winther slipper for opvasken. 

Den digitale klub 

Sidste år talte jeg om, at vi er en digital vinklub, hvor vi er afhængige af en 
velfungerende hjemmeside og en lige så velfungerende kommunikation via mails. 

Jeg har set på google statistikken for besøg på hjemmesiden, og der er ingen tvivl, 
der er mulighed for forbedring. Der er ikke overvældende mange besøg. 
Besøgstallet kan kun stige, såfremt vi gør hjemmesiden mere interessant og mere 
dynamisk. 

Så jeg beklager at vi ikke har været gode nok til dette i 2015, og at I dermed har 
mistet noget af interessen for hjemmesiden. Vi vil rette op på det i 2016. Men lad 
nu være med at styrte hjem og se på hjemmesiden. Forandringen er endnu ikke 
indtrådt, men den kommer. 

Vi har også oplevet problemer med udsendelsen af medlemskort for 2016. Det er 
ikke alle fejl vi kan klandre Postdanmark, selvom vi gerne ville. Det er pakkeriet, der 
har fejlet, og det er også os. 

Kan vi ikke enes om, at det er nogle forsinkede børnesygdomme, som vi nok skal 
overkomme? 

Afslutning 

Til slut tak til medlemmerne for at støtte kraftigt om klubben og tak til 
SuperBrugsen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2015. Ligeledes en stor tak 
til bestyrelsen for et dejligt samarbejde, der altid foregår med humor, 
voksenmobning men frem for alt seriøsitet med hensyn til vinklubben. 

Tak for opmærksomheden. 


