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BESTYRELSENS BERETNING FOR SAS VINKLUB 
2014-2015 

 
Velkommen til SAS Vinklubs generalforsamling den 25. februar 2015. For god 
ordens skyld skal det hermed præciseres at beretningen dækker for perioden fra 
sidste generalforsamling i februar 2014 og frem til i dag. 
 
Ved sidste generalforsamling i februar 2014 blev undertegnede (formanden) valgt 
ind på anbefaling af den daværende bestyrelse. Jens Stokholm havde brug for at 
trække sig som formand og da nye regler fra SAS pålagde vinklubben at 
formandsposten nu skulle være besat af en SAS ansat, tilbød jeg at stille mit 
kandidatur til rådighed. SAS Vinklub fik ny formand. I tillæg til dette trak Annette sig 
som bestyrelsesmedlem og to nye medlemmer blev valgt ind – (Christine Langer 
og Ulf Kinberg). Ved GF’s afslutning bestod den nye bestyrelse af Claudio Bellucci, 
Ole Bjørn Hansen, Villy Rasmussen, Ulf Kinberg og Christine Langer. 
 
Denne bestyrelse har i årets løb formået at afvikle endnu et godt år med 8 
planlagte arrangementer, hvoraf de 7 er blevet afholdt og 1 blev aflyst pga. mangel 
på tilmeldinger. 
 
Det første arrangement som blev afholdt i marts måned var et eksternt 
arrangement som foregik hos Kjær & Sommerfeldt. Overskriften på vinsmagningen 
var ”Hvad drikker de i himlen om søndagen?” Det var et godt arrangement hvor alle 
vinene var baseret på Pinot Noir druen. Vi blev præsenteret for en del vine af relativ 
høj kvalitet. Vi blev også vist rundt i det ”helligste” kammer som ligger i kælderen. 
Et hermetisk aflukket rum hvor temperaturen samt luftfugtigheden var specielt 
afpasset rummets ”indhold” – her taler vi vine som er svært vurderbare. Jespers 
motto var ”touch and die”. Den gense opfattelse er at det var en vellykket aften. 
 
Det andet arrangement som blev afholdt foregik hos Skovgaard Vine som igen 
lagde lokaler til en god vinsmagning. Vi kom vidt omkring på vinkortet men aftenen 
var også stilet mod at hverve nye medlemmer og det lykkedes også at få nye 
medlemmer men knap så mange som i 2013. 
Det tredje arrangement hed SE - DUFT – SMAG og blev afholdt internt. Her valgte 
bestyrelsen at afprøve vinsmagning på en ny måde. Der blev indkøbt 9 forskellige 
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vine og Villy havde tryllet lækkert mundgodt frem. Vi sad ved borde med 4-6 
personer ved hvert bord, og så smagte vi løs og sammenlignede vores egne 
oplevelser af vinene op mod, hvorledes producenten eller importøren selv havde 
beskrevet vinene.  
Det fjerde arrangement var en aften i SPANIENS tegn som Jens Stokholm stod for 
og her behøver vi ikke at gå i detaljer om hvorvidt faglighed og kvalitet gik hånd i 
hånd. 
 
Det femte arrangement var ligeledes internt og her havde bestyrelsen valgt at 
præsentere aftens tema som en SURPRISE aften hvor. Bestyrelsen havde inviteret 
Flemming Møller fra VINOGAUDIUM til at dele hans viden om de portugisiske vines 
verden. Hertil fik vi en original ”tapas” anretning, fra den eneste portugisiske 
restaurant i København – Portugalo. 
 
Det sjette arrangement stod i ARGENTINAS tegn og dette måtte vi desværre aflyse 
pga. for få tilmeldinger. Dette arrangement får dog en ny chance, senere i år. 
 
Det syvende arrangement er en klassiker da det var årets sidste. Det betyder at 
årets julevin skulle kåres og det er traditionen tro også et populært arrangement. 
 
Det ottende og sidste arrangement i denne omgang var en hel aften kun dedikeret 
til AMARONE! En hel aften hvor vi kom hele vejen rundt om Amarone, både i 
kvalitet, typer og årgange. Vi fik besøg af en af Danmarks største eksperter på 
Amarone; Mikael Lyng, som er indehaver af Amaronespecialisten.   
 
Af nye tiltag har året budt på en ny hjemmeside samt oprettelsen af en Facebook 
side som stille og roligt får flere og flere følgere. Vi har ligeledes fået nye lokaler 
som er større og endnu mere arbejdsvenlige. 
 
 
Det kommende år: 
Lige nu handler det om at få løst en vigtig opgave og det handler om at 
sammensætte en bestyrelse som kan møde det kommende år.  
 
Mine tanker om SAS Vinklub handler meget om at holde denne ”gamle” vinklub i 
gang i en nyere og tilpasset form, fordi det handler om klubbens overlevelse på 
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sigt. Da det er vigtigt for mig at de nuværende medlemmer er tilkendegivende ift. 
ønsker samt forventninger og at de får kvalitet i form af social samvær og faglige 
berigelse, ligger mit primære fokus ikke på hvor mange medlemmer der er. Jeg 
tænker at min vigtigste opgave for klubben må være, at imødegå medlemmernes 
ønsker samt forventninger. Denne opgave skal jeg selvfølgelig ikke løfte alene og 
tænker at der sammen med mig skal være en motiveret bestyrelse til - som altid -
at give os alle nogle gode vinoplevelser. 
 
Afslutningsvis ønsker jeg at pointere, at det ikke er et must at have faglig 
vinkundskab for at kunne bestride en bestyrelsespost i vinklubben.  
 
 
Venlig hilsen 
Claudio Bellucci 
Formand SAS Vinklub 
 
 
 
 
 


