Årsmelding for 2019
Styrets årsberetning
2019 har vært nok et aktivt år i Jæren Vinklubb. Den oppsatte møteplanen har med et par unntak
blitt fulgt. Etter årsmøtevedtak i 2017 skulle det i april være en medlemskveld der medlemmer
presenterte sine favoritter. For få medlemmer meldte interesse for dette, og dermed fikk styret og
fagkomite i stedet arrangert besøk fra Moswines. I august ble det også endringer, da Nils
Nærland dessverre måtte melde avbud. Medlemmene fikk en flott kveld med Knut Espen Misje.
Vi er godt fornøyd med oppslutninga på vinkveldene. På et par arrangement kunne det vært flere
deltakere. Et arrangement ble lagt til Kafe Jærbuen på Nærbø, ellers har vi være på Hå Gamle
Prestegard, og i mars var vi som vanlig på Bryne Videregående Skole.
Pr 31.12.2019 ha Jæren vinklubb 97 medlemmer. 6 stk. meldte seg ut i løpet av 2019 og 1
medlem gikk dessverre bort.
Det ble tatt opp 13 nye medlemmer i 2019, og 11 av disse takket ja til å bli medlemmer. Såpass
mange fikk tilbud fordi flere har meldt seg ut, og vi har ikke hatt utfordringer med å ha plass til
de som ønsker å delta på våre medlemskvelder dette året. Gledelig er det også at enda flere enn
de som fikk tilbud om å bli medlemmer, ble foreslått/ønsket å bli medlemmer. Klubben har også
jevnlige henvendelser fra personer som ønsker å bli medlemmer.
Vinmessen 2019 ble arrangert lørdag 28. september 2019. 436 billetter ble solgt – og av disse var
det 219 som også deltok på seminarene. Årets messe hadde god balanse mellom vin- og
matstander, og var meget godt planlagt og gjennomført. Stor takk til messekomite og
medlemmene som deltok på dugnad for vel gjennomført messe. Overskuddet etter messen ble kr
166.800,En stor takk også til fagkomiteen som nok et år har vært dyktige i utvelgelsen av
foredragsholdere og tema. Som nevnt ovenfor, måtte vi dette året på kort varsel endre tema på et
par av kveldene, men kvaliteten har etter styrets mening blitt opprettholdt.
Vi har hatt 5 styremøter og 1 sammøte med fagkomiteen. Messekomiteen har hatt 9 møter samt
en oppsummeringskveld i 2019.
Økonomien i klubben er tilfredsstillende. For å opprettholde sunn økonomi og holde høy kvalitet
på medlemskveldene går styret inn for å beholde samme årskontingent som før. Egenandelen har
i 2019 vært kr 400, og på enkelte medlemskvelder med høye kostnader har vi økt egenandelen
for å opprettholde høy kvalitet. Denne praksisen ønsker styret å fortsette med.
Årets regnskap er gjort opp med ett overskudd på kr 12.000. Dvs. at vi har brukt ca kr 150.000
av oppsparte midler i 2019 – ikke hensyntatt vinmessen.

Utgiftene på vanlige medlemskvelder ligger på ca kr 1.040,- pr person, unntaksvis opp til ca kr
1.450. Egenandelen har variert fra kr 300 til kr 750.
I 2019 er det kjøpt inn vinglass med inngravert logo til Jæren Vinklubb. Disse glassene skal
brukes som gave til foredragsholdere. Det er også kjøpt inn stablekorger for oppbevaring av
klubbens glass som brukes under vinmessen. Totalt beløper disse utgiftene seg til kr. 36.400.

Disse temaene har vi hatt etter årsmøtet i februar:
• 15. mars: Mat og vin i harmoni. Som vanlig laget kokkeelevene på Bryne videregående
skole, med Hans Ørstavik og øvrige lærere i spissen, utsøkt mat. Karl Marius Lillevik
satte vin til maten, og krydret kvelden med sin vinkunnskap.
• 26. april: Odd Mosbergvik fra Moswines kom på kort varsel og vi fikk en spennende og
underholdende kveld med mange gode italienske viner.
• 24. mai: Fargerikt besøk av Maria Maier fra Anselma ga oss flotte vinopplevelser.
Stor takk til Gordon som fikk Maria til Norge og Jæren Vinklubb.
•

23. august. Knut Espen Misje presenterte viner fra Bordeaux for oss på Kafe Jærbuen.
God mat og en kunnskapsrik foredragsholder.

•

28. september: Vinmesse på Jærmuseet

•

24. oktober: Geir Salvesen presenterte og lot oss smake vin med terroirpreg fra ulike land.
En spennende kveld med god stemning der nye områder kom på smakskartet til
vinklubben.

•

29. november: Foredrag av Heidi Jaksland Kvernmo «Livet er litt som et glass vin – det
kan være halvtomt, tomt, halvfullt eller fullt». En spennende kveld og annerledes
vinsmaking der vi fikk smake julemat fra Jærbuen etterpå.

• Totalt 6 medlemskvelder, vinmessen og årsmøte er gjennomført i 2019.
Det er ikke skrevet hvilke viner som vi fikk smake på under de forskjellige temaene. Dette kan
du lese om på nettsiden til Jæren vinklubb: www.jaren-vinklubb.no Det står under smakt i 2019.
Takk til Thomas Nyberg som administrer våre nettsider.
Klubben har egen Facebook side for mer uformell informasjon med medlemmene. E-post til
klubbens medlemmer skal fortsatt være hovedkanal for informasjon.
Klubben har VIPPS som medlemmer kan bruke til å kjøpe lodd med på medlemskveldene.
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Arrangementskomite for Mat- og vinmessen 2019:
Åsbjørn Ueland (leder), Audhild Lende, Thomas Nyberg, Egil Rune Lerbrekk,
Gorden Haaland, Svein Høiland og Gaute Hegrestad.
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