
 
 

Årsmelding for 2018 
 

Styrets årsberetning  
2018  har  vært et aktivt år i Jæren Vinklubb. Den oppsatte møteplanen har blitt fulgt.  Vi er godt 

fornøyd med oppslutninga på vinkveldene, på et par arrangement kunne det vært flere. Et 

arrangement har blitt lagt til Kafe Jærbuen på Nærbø og vi hadde også en medlemskveld på 

Apoteket på Bryne. 

 

 Det ble ikke tatt opp nye medlemmer i 2018. Dette på grunn av at vi tok opp 11 nye medlemmer  

i 2017.Styret fryktet at lokalen på Hå kunne bli en utfordring, da det maks er plass til 45. Men 

det har gått bra. Vi ser at oppslutningen på medlemsmøtene i 2018 er ca som i 2017 på tross av 

medlemsøkningen. Vi valgte av praktiske årsaker å flytte noen av arrangementene. Men styret er 

opptatt av at Hå Gamle Prestegard fortsatt skal være «basen» for møtene.. 

 

Jæren vinklubb har pr. 31.12.2018: 93 medlemmer. 3 stk meldte seg ut i 2018. Klubben har i 

løpet av året hatt flere henvendelser ang. ønske om medlemsskap.  

 

En stor takk til fagkomiteen som også dette året har vært dyktige i utvelgelsen av 

foredragsholdere og tema. Kombinasjonen mat og vin har en også dette året forsøkt å ha større 

fokus på.  Medlemskvelden hos Heine og Ragnhild på Apoteket var en ny «vri». 

  

Vi har hatt 3 styremøter og 1 sammøte med fagkomiteen. Messekomiteen har hatt 4  møter og er 

godt i gang med å planlegge vinmessen i 2019.  Takk til de som sa ja til å stille i messekomiteen 

2019. 

 

Økonomien i klubben er tilfredstillende. For å opprettholde sunn økonomi og holde høy kvalitet 

på medlemskveldene går styret inn for å beholde samme årskontingent som før. Egenandelen pr 

medlemskveld  ble i 2018 økt til kr.400,-  og på enkelte medlemskvelder med høye kostnader har 

vi økt ytterligere for å opprettholde høy kvalitet. Dette ønsker styret å fortsette med 

 

Årets regnskap er gjort opp med ett underskudd på kr. 99.279,-. Dette skyldes enkelte kostbare 

medlemskvelder og at klubben ikke hadde vinmesse i 2018. Utgiftene på vanlige 

medlemskvelder ligger på ca kr. 25-30 000, unntaksvis opp til ca kr 50 000. Egenandelen har 

variert fra 400 til 750. Klubben sponser derfor hvert medlem med ca kr.350-700 pr 

medlemskveld. 

 

 

Disse temaene har vi hatt etter årsmøtet i februar: 

• 09. mars: Mat og vin i harmoni.  Som vanlig laget kokkeelevene på Bryne videregående 

maten og Karl Marius Lillevik satte vin til maten.  Et flott arrangement som ga plass til 

mange. 

 

• 20.april: Bibi Graatz viner. Toscana. En forrykende og uforglemmelig vinforelesning med 

Lars G. Rein-Helliesen på HGP 



 

• 25.mai: «Toppen av Champagne» med Svein Hellerud, Red & White. En boblende aften 

på HGP. 

 

• 24. august.  «Viner helt Nils» v/Nils Nærland på Kafe Jærbuen.  Nils utfordret med «blind 

smaking» og gode kommentarer - en flott kveld i nyoppussa lokaler. 

 

• 28. september: Vin til årest lam på Apotektet. 7 rettes nydelig middag i flotte lokaler hos 

Heine og Ragnhild. En høydare der alle som ønsket fikk være med. 

 

• 26. oktober: Massimago – en god produsent fra Veneto. HGP 

Carlo Barmini, ørnolog, professor, dyrleg og trubadur, samt Tor Steinsland fra 

Jærsk Vinimport. Litt få medlemmer, men de som kom fikk smake på mye godt. 

Mat fra Kafe Jærbuen. 

 

• 23. november: Naken vin til årets julemat. Fredrik Kolderup fra NON DOS AS. HGP 

HGP og julemat fra Kafe Jærbuen. 

 

• 7 medlemskvelder og årsmøte er gjennomført i 2018.   

 

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 2018.  

Takk til Thomas Nyberg som administrer våre nettsider. 

 

Klubben  har egen Facebook side for mer uformell informasjon med medlemmene, epost til 

klubbens medlemmer skal fortsatt være hovedinformasjonskanalen. 

Klubben har også opprettet VIPPS som medlemmer kan bruke til å kjøpe lodd med på 

medlemskveldene. 

 

Styret har hatt følgende sammensetning 2018: 

Leder     Ivar Vigre 

Sekretær     Rigmor Bø 

Kasserer    Brynjulf Thu 

Styremedlem/arrangement   Thomas Nyberg 

Varamedlem     Tone Ånestad 

 

Revisor: 

Oddny Johnsen 

 

Fagkomite: 

Gorden Haaland og Egil Rune Lerbrekk 

 

Valgkomite: 

Anne Mette Tunheim 

Mikal Bjørløw 

Reidar Haver 

 

Arrangementskomite for Mat- og vinmessen 2019: 

Egil Rune Lerbrekk, Audhild Lende, Thomas Nyberg 

Gorden Haaland, Åsbjørn Ueland og, Svein Høiland. 

 

http://www.jaren-vinklubb.no/


 

 

 

 

Ivar Vigre   Brynjulf Thu   Thomas Nyberg 

Leder    Kasserer   Ansvarlig arrangementet 

 

 

 

 

Rigmor Bø              Tone Ånestad 

Sekretær    Aktiv varamedlem 


