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Generelt 
Årsberetningen dækker perioden marts 2013 – februar 2014.  Den meget positive start på 
2013 med medlemsfremgang og stigende deltagelse i klubbens smagninger har desværre ikke 
holdt sig i 2013. Der har dels været en mindre medlemstilbagegang fra de 120 vi var oppe på 
ved sidste generalforsamling, og dels har fremmødet været generelt dalende til et niveau 
mellem 18 og 24 personer – ofte med en kærne af de samme deltagere fra gang til gang.  
Enkelte arrangementer har vi måtte aflyse. Det er selvfølgelig en alvorlig påmindelse om, at 
bestyrelsen nøje må overveje, om rammerne for og indholdet i smagningerne lever op til 
medlemmernes ønsker. For den kommende bestyrelse bliver det hovedopgaven i det 
kommende år, at undersøge hvad medlemmerne ønsker og afprøve den – eller de former, som 
tegner sig. 
 
Ud over dette problem dukkede der så før sommerferien en mail op fra SAS klubbens 
bestyrelse med en stramning af kravene til bestyrelsens sammensætning. Kravene fra SAS var, 
at formanden med 2/3 af bestyrelsen skulle være aktive i SAS. Konsekvensen af dette kunne 
blive svær at leve op til for klubben, og forskellige henvendelser og møder blev gennemført 
over sommeren. Nu var vinklubben ikke alene med problemet at få en bestyrelse med 2/3 
aktive SAS ansatte. Det samme var tilfældet i stort set alle  de andre sektioner. Megen tid og 
mange kræfter blev brugt hen over sommeren og i efteråret på at forberede løsninger på dette 
nye problem. Og så kom hen under jul en ny udmelding fra SAS klubben efter et møde med 
SAS i Stockholm. Det udskød foreløbig gennemførelsen af det i forsommeren udmeldte krav. 
Nu var kravet alene, at mindst et medlem af bestyrelsen skulle være aktiv i SAS, og at der blev 
afholdt 1 rekrutteringsmøde årligt med det formål at tiltrække flere medlemmer, der aktuelt 
er ansat i SAS. Der er for tiden ingen krav til, at formanden skal være ansat i SAS. Det er lidt 
uklart hvor længe disse nye rammer er gældende, dog er problemet ved denne 
generalforsamling alene at vælge et bestyrelsesmedlem, der aktuelt er ansat i SAS og 
selvfølgelig at besætte de øvrige ledige bestyrelsespladser. Herom mere senere. 
 
Konkrete aktiviteter     
 
Bestyrelsen og møder: 
 
Bestyrelsens sammensætning: 
Formand Jens Stokholm 
Kasserer Ole Bjørn Hansen 
Medlem Annette Lindegaard 
Medlem Villy Rasmussen 
Medlem Lars Damgaard 
Der har været afholdt 3 ordinære bestyrelsesmøder og en række ekstraordinære møder 
omkring bestyrelsens sammensætning. 
 
  



Smagninger 

Der har været afholdt 8 smagninger og en sommerudflugt. To smagninger er desuden aflyst og 
en er udskudt til efter generalforsamlingen. Videre har vi gennemført et arrangement ”SAS 
Vinskole” over 3 aftner – alt i alt 11 gennemførte smagninger/ arrangementer, hvilket må 
siges at være et højt aktivitetsniveau – måske for højt, og en årsag til det faldende fremmøde? 
 
I lighed med 2012 åbnede Skovgård Vine d. 3.4 for en gratis smagning rettet til potentielle nye 
medlemmer. Smagningen blev ledet på yderst professionel vis, og var en glimrende 
introduktion for en vinklub. Det er værd at gentage. 
 
Jørgen Mønster kom d. 16.4 og fortalte om avisernes vintest og de vurderinger, som aviserne 
skriver om – ofte i deres weekendudgaver. Jørgen selv har stået for Politikens smagninger og 
bedømmelser indtil for nylig. Vi fik en god indsigt i den verden og introduktion til ”Vinskolen”  
 
Næste ordinære smagning løb af stablen d. 7.5 og havde som tema: Jorden rundt. World of 
Wine gjorde i optakten gældende, at man kunne smage, hvor en vin kom fra. Vinene var fine, 
men vi var ikke alle overbeviste om, at vi bagefter kunne smage hvor vinen kom fra. 
 
Den 6 juni handlede smagningen om den japanske Sake. Keith Norum fra et af Japans meget 
seriøse Sakehuse gav en introduktion til en verden af smagsnuancer i forskellige 
Sakeprodukter og hvordan man havde fremstillet lige præcis det produkt. Det var en 
smagning på et meget højt niveau og for de fleste en introduktion til nye ”spirituelle” 
oplevelser , der er mindst lige så varieret som i vinens verden. At Solvej og det danske  ….? 
Villy, hvad er navnet?.... selskab så forskønnede aftnen med de mest udsøgte 
blomsterarrangementer var bestemt med til at gøre denne aften til noget helt særligt – 
desværre besøgt af forholdsvis få. 
 
Det sidste arrangement det første halvår havde som tema ”Asparges og vin” hos Kjær og 
Sommerfeldt. Denne kombination er en af gourmet verdens sværeste, men jeg skal love for, at 
den blev løst på atter et højt niveau – igen besøgt af forholdsvis få. Synd for de mange. 
 
Sommerudflugten gik til Louisiana med frokost i høj sol og udsigt over et sommerligt Øresund. 
Derpå gik vi til det portugisiske vinhus i Humlebæk, hvor der ventede et dejligt gensyn med 
dette lands nye stjerner.  Portugisisk vin er atter kommet i fokus, og har udviklet sig enormt 
de senere år. 
 
Efteråret blev programmæssigt mere tyndt, da det blev nødvendigt at aflyse 2 smagninger of 
lidt forskellige grunde. 
 
Sideways   
Den legendariske film Sideways med tilhørende smagning af Pinot Noir blev delt op i en 
smagning af fine eksemplarer på druen og udlån af filmen. Aftnen havde den klasse som 
denne drue kan præstere, men det er heller ikke gratis. 
 
Årets julevin blev fundet i det snart traditionsrige sidste arrangement med flæskesteg, rødkål 
brune kartofler og Ris a la Mande. Dertil rødvin, hvor Rhone dominerede og vandt.  
 
Første smagning i det nye år var et besøg fra vor genbo, den legendariske Erik Sørensens 
Vinhandel.  Vi er nogle stykker, der har fået vor introduktion til Bordeaux  vine hos Erik 
Sørensen da en Cru Classé var til at betale. Formanden havde tilfældigvis et par eksemplarer 



fra 1985 og 1990 i sin kælder og købt hos Erik Sørensen. De var stadigvæk drikkelige, og 
demonstrerede dette legendariske vindistrikts potentiale. 
 
Endelig er der så SAS Vinskole, som blev afholdt over 3 aftner ved formanden. Til skolen blev 
der udarbejdet et lille kompendium, som desværre aldrig er gjort færdig. Det undskylder 
formanden, og når det er klart vil det blive lagt ud på klubbens hjemmeside. 
 
Fremtiden 
 
Tre forhold skal omtales: 

1. Indholdet i klubaftnerne 
2. Bestyrelsen og fremtiden 
3. Ny formand 

 
Ad 1. Som nævnt i indledningen er fremmødet atter vigende ved smagningerne og vi har 
hurtigt tabt en del af de nye medlemmer. Kun ca. 1/3 af medlemmerne er aktive i SAS. Resten 
er enten pensionister eller overvejende bekendte af disse.  
Det er ikke holdbart på længere sigt. Noget tyder på, at klubbens arrangementer ikke 
tiltrækker og/eller fastholder de nu i stigende grad nye og unge SAS’er. Det kan være 
indholdet i smagningerne og det kan være stemningen omkring smagningerne. Måske har vi 
også haft et for stort program. Der kan være andre årsager, og der er sikkert ikke en enkelt 
forklaring. Det er den kommende bestyrelses vigtigste opgave at løse dette problem og finde 
nye veje. Måske skal der være flere forskellige typer af smagninger og nogle, hvor 
medlemmerne aktiveres mere, diskuterer og udveksler vinerfaringer. 
Sagt på en anden måde – der skal ske en fornyelse samtidig med, at der også skal være plads 
til de kvaliteter, som det traditionelle program rummer. Det kan kun lade sig gøre ved, at der 
etableres flere forskellige typer af smagninger. 
 
Ad 2. Med den seneste udmelding fra SAS klubben før jul 2013 skulle det være muligt at finde 
bestyrelsesmedlemmer og sammensætte en ny bestyrelse, der kan føre klubben videre. De 
forskellige henvendelser til medlemmerne har desuden båret frugt, hvad den sidende 
bestyrelse vender tilbage til under punktet valg. 
 
Ad 3. Et særligt punkt er valg af formand. Efter 16 år i klubbens bestyrelse, den endeligt 
gennemførte pensioniststatus samt en alder af 73 år – dette  taget i betragtning, så har jeg 
besluttet mig for at trække mig som formand – selvom det er 1 år før tiden. Det har været 
spændende, lærerigt, fyldt med glade positive oplevelser og mange venlige ord på vejen. Jeg er 
her stadigvæk, og laver gerne en smagning i ny og næ, hvis den nye bestyrelse ønsker det, 
men der skal fornyelse til, og det er rimeligt at de yngre kræfter tager over. Når så der 
pludselig viser sig kandidater til de ledige poster i bestyrelsen, er det nærmest en pligt for en 
formand at gå af.  
 
Som afslutning på denne beretning vil jeg godt takke bestyrelsen for det forløbne år. Det har 
været en fornøjelse af arbejde sammen og det har været en meget stor støtte løbende året 
igennem. At planlægge og gennemføre disse arrangementer er faktisk et meget stort arbejde, 
som kræver gensidig støtte og samarbejde, for at det kan lykkes. 
 
Jens Stokholm  
Formand  


