BERETNING GF 2018
SUPERBRUGSENS VINKLUB GILLELEJE

Beretning for SuperBrugsens Vinklub Gilleleje for 2018
Indledning
Som jeg nævnte indledningsvis, så er dette vores fjerde ordinære
generalforsamling. Vi har med andre ord eksisteret i 4 år.
Spørgsmålet er så om vi har opfyldt de målsætninger, som vi definerede i 2014.
Ifølge vores hjemmeside så er vores
Formål
 Klubbens formål er gennem sociale sammenkomster og nyhedsbreve at
skabe et socialt netværk for livsnydere, der sætter pris på livets glæder
med vinen i centrum.
 At udbrede kendskabet til vin gennem smagninger, vinskoleforedrag af
både interne og eksterne foredragsholdere m.m.
Vi mener faktisk, at vi opfylder vinklubbens formåls paragraf.
Vision
 SuperBrugsens Vinklub Gilleleje skal være den førende vinklub på
Nordkysten om 3 år
Om vi er den førende vinklub, kan nok diskuteres, og måske SuperBrugsens vinklub
i Hornbæk mener noget andet.
Målsætninger:
 Vinklubben skal give medlemmerne oplevelser bl.a. i form af foredrag,
gode tilbud, spændende smagninger, vinrejser, vinskole m.m.
 Vinklubben skal udfordre medlemmerne på deres vin-vaner
 Vinklubben skal være et socialt mødested for alle vininteresserede
Til gengæld kan vi med rank ryg sige, at vi har opfyldt vores målsætninger. Dog med
det forbehold, at vinrejser og vinskole ikke er blevet til noget, fordi I – vores
medlemmer og dem der egentlig bestemmer – ikke ønsker det.
Så 2 ud af 3 er vel ikke så dårligt.
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Smagninger
I 2017 fortsatte vi med at holde smagninger med et tema, og ser vi på antallet af
medlemmer, der kom til smagningerne, er konklusionen, at det skal vi fortsætte
med.
På den anden side skal vi jo ikke gro fast i en bestemt måde at gøre tingene på. Det
bliver kedeligt i længden.
Derfor atter en opfordring til at komme med input både ideer til smagninger men
også til den måde vi gennemfører smagninger på. Så send en mail til mig, så lover
jeg, at vi tager det med på bestyrelsesmødet. Mailadressen kan I finde på
hjemmesiden ”vinpaatoppen.nu”.
Vi startede årets smagning i Spanien, hvor Kim Nielsen fra VinIPortugal gav en
inspirerende tur gennem det spanske vinlandskab og hvor vi bl.a. hilste på vine fra
det efter min mening bedste område: Ribera del Duero
Den næste rejse gik til Alsace, og den tur delte vist vandende. Nogle syntes at det
var en rigtig god tur, andre fandt at smagsløgene blev lovlig meget udfordret. Det
var bestemt ikke foredragsholderens skyld. Det var Annie Holm Rasmussen som
med stor viden, levende, entusiastisk og med humor fortalte om dette kendte
vinområde.
På opfordring af et af medlemmerne havde vi en ekstra smagning i juni, hvor det
blev en boks-aften med et lidt sommerligt at spise. Vi var nok flere, der fik et andet
syn på boksvin eller papvin, ikke alene på grund den hensigtsmæssige indpakning
af vinen, men i lige så høj grad, den kvalitet som de valgte boksvine havde. Normalt
regner vi med ca. ½ flaske per person til en smagning. Der var dog ikke en ½ boks
pro persona, men vi havde en fornøjelig aften alligevel, selvom det var høflig
selvbetjening aftenen i gennem.
I september prøvede vi noget nyt. Vi afholdt en ”kamp” mellem to druer: Nebbiolo
og Sangiovese. Kampen blev vist uafgjort, men Frank Rasmussen sørgede for
retfærdig bedømmelse med baggrundsinfo undervejs inklusive ind- og udfald om
druerne og, deres forskelligheder. Men når alt kommer til alt, er det jo et
spørgsmål om, hvad man kan lide. Smag er jo individuelt.
Året sluttede meget traditionelt med en juleanretning og en god rødkålsvin:
Chateneuf du Pape, men også andre vine fra det sydlige Rhone kom på bordet.
Atter en gang var det Annie Holm Pedersen, der med sin enorme viden, ledte os
gennem aftenen. Det eneste kedelig var, at ingen fra bestyrelsen vandt
mandelgaven, som var sponsoreret af SuperBrugsen.
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Antal deltagere og antal vine
Det er fortsat sådan at cirka 40% af vores medlemmer dukker op til smagningerne.
Da vi pt er ca. 180 vil vi derfor gøre indsats for at få flere medlemmer, da vi gerne
vil være omkring 90 per smagning, som vi havde i 2017.
Vi har ikke 100% levet op til beslutningen om kun at smage 6 vine. Baggrunden har
været, at det nogen gange kan være lidt svært at vælge eller der kommer et godt
tilbud, eller en helt anden årsag. Men vi forsøger hver gang at holde antallet af
forskellige vine på 6.
At der så er nogle få medlemmer, der synes, at vi kommer for lidt i glassene er så
en anden sag. Men vi regner med ca. ½ flaske pro personer, og det er jo en
vinsmagning.
Det er erfaringen at en arrangementspris på 175 er OK, så kan der altid være en
eller to smagninger, der er dyrere.
Den digitale klub
Jeg vil ikke sige så meget om vores hjemmeside. Den blev reduceret markant sidste
år, så den kun indeholder de mest nødvendige informationer. Desværre har der
været tekniske problemer, så den er ikke opdateret med hensyn til arrangementer.
På den anden side, så har der aldrig været mange medlemmer, der har brugt
hjemmesiden, så det er nok OK.
Afslutning
Et af punkterne på dagsordenen er valg til bestyrelse, hvor vi skal have valgt et nyt
medlem, da Peter Bager har besluttet at forlade bestyrelsen. Bager har været med
fra start og bestyrelsen takker ham for hans store engagement, gode humør, og
muntre indspark om stort og småt, blandt om stave- og grammatiske fejl. Vi
kommer til at savne dig Bager. Tak for indsatsen.
Til slut tak til medlemmerne for at støtte kraftigt om klubben og tak til
SuperBrugsen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2017.
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.
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