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Bestyrelsesmødet 21-11-2022: 
Evaluering sidste vinaften: 
Der var udsolgt, og Klaus Prüfer var   

vores dirigent denne aften 😊 

Klaus var ikke så meget omkring det 
faktuelle og fremstilling af vinene, 
men derimod bød han ind med 
mange historier og havde også taget 
forskellige sjove glastyper med. 
Vi havde arrangeret at vinene denne 
aften var fra vores julekatalog, og for 
første gang oplevede vi at det var en 
hvidvin der solgte mest, nemlig 
Chardonnay fra District 7, Californien. 
En meget fed og lækker Chardonnay.  
Der var også et fornuftigt salg af de 
øvrige vine. 
Delikatessen serverede igen meget 
lækker mad. Forretten var en spicy 
gulerodssuppe med chorizo pølse. Til 
hovedret fik vi Langtidsstegt 
svinebryst med øl og æblemost, bagt 
blomkål, pæresalat og flutes  
Desserten var Lagkagehusets 
æblekage med creme fraishe. 
En rigtig god og hyggelig vinaften. 

 
 

 
Vinnyt nr. 102 udsendes senest d. 11-01-
2023 til medlemmer der har betalt kontingent 
for 2022. 

 

 

Fremtidige aktiviteter:  
Onsdag d. 8 februar. 
Onsdag d. 10 maj. 
Onsdag d. 25 Oktober.  

 

 

 

 

Næste arrangement: 
      Onsdag den 08-02-2023 kl. 19.30  

 

            
Gina Banke er vores foredragsholder. 

 

Vi starter med generalforsamling. 
Dagsorden: 
1. Beretning og regnskab v/formanden 
2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Henning Petersen 

er på valg, og modtager genvalg)  
3. Eventuelt 

Billetsalg kun til medlemmer 
 
Medlemsskabet i vinklubben er 
husstandsmedlemskab, og der kan kun 
købes 2 billetter pr. medlem. Der er mulighed 

for at købe billetter for 1 andet medlem (2 
billetter).  
Billetter kan ikke forudbestilles, men købes i 

SuperBrugsens vinafdeling onsdag d. 25-

01-2023 fra kl. 17.00. 
Fra torsdag morgen sælges evt. resterende 

billetter i kiosken. Billetpris kr. 250,00. 
(Medlemskontingent for 2023 skal være 
betalt eller betales ved billetkøb) 

 
Bordreservation sker i forbindelse med 
billetsalget. Medlemmer, som ønsker plads 
ved samme bord, må nødvendigvis være 
sammen ved billetkøb. Reservationen gælder 
for bordet, men ikke bordets placering.  

Næste møde i bestyrelsen 

       
  

      Mandag den 20-02-2022 kl.16.30. 

    Vinklub Nyhedsbrev 102 
 
Er kun udsendt pr. mail til medlemmer.  
Meddel venligst evt. ændringer ved ny mail. 

 
Med venlig hilsen 

SuperBrugsens Vinklub 


