Nyhedsbrev, september 2012
Klubnyt
Når du kigger foroven i højre hjørne, ser du en lille del af det, som det nye kommunikationsudvalg har arbejdet med i de sidste par måneder - opdateret logo og det vi fremover vil
markedsføre Den Fynske Portvinsklub under. Kommunikationsudvalget arbejder på en ny
og bedre hjemmeside, og målet er, at vi inden nytår kan præsenterer layoutet og den rå
skitse. Den bliver flottere, mere oplysende og mere brugervenlig. Specielt hjemmesiden er
et meget vigtigt vindue ud til omverdenen og til vores kontakter, og hvis vi ikke vil sakke
bagud i forhold til de andre portvinsklubber i landet, skal den opdateres. Bestyrelsens mål
er ikke ændret med hensyn til, at vi vil være Danmarks og en af verdens førende
portvinsklubber, og her er hjemmesiden en af stenene i vores fundament.
Facebook
Vi er også oprettet en gruppe på Face book, og Bjarne har travlt med at lægge
spændene ting, billeder og andet relevant materiale op på siden. Du er også meget
velkommen til at komme med dit bidrag. Gruppen hedder The Vintage Port Club, og hvis
du søger optagelse, vil du snarligt få adgang.
Fremtidige events
Endelig arbejder Eventudvalget med kommende smagninger, og specielt én smagning
fylder godt i øjeblikket. Der er mange ting, der skal falde på plads, inden vi ved, om det kan
lade sig gøre, og specielt kommer økonomien til at spille ind. Men lykkes alt, arrangerer vi i
efteråret i vores jubilæumsår 2014 ”Den komplette 1994-smagning”. Det er et stort
arrangement at binde an med. Det er dyre og 18 år gamle flasker, vi skal have fat i, og selv
om det ser ud til at vi er i rigtig god tid, så kan aftaler allerede være truffet i Portugal, så vi
ikke kan få de spændende drenge op og være med.
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Kontaktdatabase
Vi har en kæmpe kontaktdatabase, som konstant vokser, men derfor kan det godt være
nogle at vores medlemmer ligger inde med navne, mailadresser eller telefonnumre til
portvinskontakter i ind- og udland, som vi ikke har. Hvis det er tilfældet, så tøv endelig ikke
med at aflevere det til én i bestyrelse. Vi kan ikke få nok!
Medlemmer
Vi kan til gengæld godt få nok medlemmer, men vi har faktisk plads til et par stykker mere.
Vi er nu 52 aktive og 4 passive medlemmer, så har du en ven / veninde, der gerne vil være
medlem, så sig gerne til. Vi har alt for få kvindelige medlemmer, og skal vi følge trenden ude
i samfundet, så skal vi have flere piger med i klubben og med til vores smagninger!

Siden sidst
Sæsonens 2. smagning er vel overstået. ”Årets introsmagning” bød på en god blanding af
forskellige typer portvine med et par forskellige Ruby typer til at lægge bunden og
Quarles Harris 1994 og Fonseca 1970 som kransekagefigurer. Der blev smagt og
bedømt, og der blev sammenlignet duftelementer med et stort antal glas fyldt med blandt
andet nødder, kanel, chokolade og rosiner - en spændende måde, at finde nuancer i vinen
på. Tilmelding gik lidt trægt efter sommerferien, men på dagen kunne der meldes næsten
udsolgt, og endnu en god Intro- og reklamesmagning for klubben kunne lukkes.
Glas
I samarbejde med vores medlem Peter Skov skifter vi fra og med næste smagning til lidt
mindre, men mere smage-venlige glas. Vi har indkøbt et større antal, idet der jo konstant vil
være et vist spild, og vi skulle nu igen kunne klare os nogle år frem i tiden.

Kommende arrangementer
Forude venter nye oplevelser. Om nogle uger byder Per og Jan på en spændende
smagning af ”Vintage 1997”. Det er en årgang, der har været rost til skyerne og højt
anmeldt, hvilket vi forhåbentligt får bekræftet mandag den 8. oktober.
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Julesmagning, 1983 og Børsen
Vores julesmagning finder sted onsdag den 5. december, hvor vi skal se, hvad Niels og
Gert har fundet frem af ædle Colheitas og Tawnys, og endelig byder Troels og
Henning på 30 år gammel vintage, når vi skal smage ”Vintage 1983” torsdag den 17. januar
2013. Ind i mellem disse smagninger ligger årets ”Portvinsfestival på Børsen”. Mandag den
5. november drager vi igen til København. Det ser desværre allerede nu ud til, at det
denne gang bliver en dyrere tur end vi er vant til. Et par af de store huse dukker ikke op i
år, og det betyder sandsynligvis, at vi ikke får det samme antal billetter, som vi plejer. Erik
melder snart ud med hensyn til deltagelse, og så skal I være hurtige med tilbagemeldingen.
Wine Makers Dinner
Endelig er sæsonens ”Winemakers Dinner” faldet på plads. Fredag den 15. februar
2013 byder vi velkommen til Miquel Roquette fra Quinta do Crasto, og vi forventer en
både unik smagning og en lækker dinner. Reservér allerede nu eftermiddagen og aftenen!

Nyt fra verden
Høsten er nu godt i gang overalt i Dourodalen. Vores venner på Quinta do Crasto
startede allerede den 31. august og senere har flere af de store portvinshuse også
meddelt, at de er gået i gang. Meldingerne om årets høst er lidt blandede, men der er vist
pæn enighed om, at den ikke kommer på højde med sidste år.

På bestyrelsens vegne
Formanden
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