
Nyhedsbrev

December 2013

Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører.

Først og fremmest håber vi fra bestyrelsen, at alle har haft en god jul, og vi ønsker jer

alle godt nytår. Og så …..

indbydes I alle til Nytårskur

Det foregår: Nørre Farimagsgade 7, kælderen, 1364 København K

Eventen er gratis for medlemmer og

den 17. januar 2014, så vi ved hvor meget tapas og champagne vi skal sørge for.

Måske I allerede nu tænker, jeg har da en gæst, jeg gerne vil have med, så kan det

sagtens lade sig gøre. I tilmelder gæsten sammen med jer, og gæstens pris er kr.

100,- som betales på dagen.

Vi kan kun anbefale jer at invitere andre importører med, som m

medlemmer endnu, men godt kunne være potentielle, for der er

champagne, til de der har et nyt medlem med.

Dagens program vil være netværk, information, sjov og sabling

Vi starter kl. 18.00 og slutter kl. 22.00 og der vil blive

Lundgren V.I.P. og Champagne.

Tilmelding er bindende og ved udeblivelse faktureres kr. 250,

Vedbæk,

Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører.

Først og fremmest håber vi fra bestyrelsen, at alle har haft en god jul, og vi ønsker jer

NYTÅRSKUR

23. januar 2014

Den 23. januar kl. 18.00

Nytårskur med Champagne og Champagnesabling.

Nørre Farimagsgade 7, kælderen, 1364 København K

Eventen er gratis for medlemmer og tilmelding skal ske til info@forvin.dk

, så vi ved hvor meget tapas og champagne vi skal sørge for.

Måske I allerede nu tænker, jeg har da en gæst, jeg gerne vil have med, så kan det

sagtens lade sig gøre. I tilmelder gæsten sammen med jer, og gæstens pris er kr.

som betales på dagen.

Vi kan kun anbefale jer at invitere andre importører med, som måske ikke er

medlemmer endnu, men godt kunne være potentielle, for der er lodtrækning

champagne, til de der har et nyt medlem med.

netværk, information, sjov og sabling

Vi starter kl. 18.00 og slutter kl. 22.00 og der vil blive serveret Tapas m. det hele fra

Lundgren V.I.P. og Champagne.

Tilmelding er bindende og ved udeblivelse faktureres kr. 250,-

Vedbæk, 14. januar 2015/bbr

Først og fremmest håber vi fra bestyrelsen, at alle har haft en god jul, og vi ønsker jer

med Champagne og Champagnesabling.

Nørre Farimagsgade 7, kælderen, 1364 København K

info@forvin.dk, senest

, så vi ved hvor meget tapas og champagne vi skal sørge for.

Måske I allerede nu tænker, jeg har da en gæst, jeg gerne vil have med, så kan det

sagtens lade sig gøre. I tilmelder gæsten sammen med jer, og gæstens pris er kr.

åske ikke er

lodtrækning om

netværk, information, sjov og sabling.

serveret Tapas m. det hele fra



Generalforsamling Februar 2014

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. februar 2014, kl. 19.00

Forvins generalforsamling finder sted. Det vil I få mere information om først i det nye

år.

Vær med til at præge din forening og give den liv.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i

Foreningen af Danske Vinimportører
Info@.forvin.dk

Generalforsamling Februar 2014

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. februar 2014, kl. 19.00

generalforsamling finder sted. Det vil I få mere information om først i det nye

Vær med til at præge din forening og give den liv.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen i

Foreningen af Danske Vinimportører

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. februar 2014, kl. 19.00 – 22.00, hvor

generalforsamling finder sted. Det vil I få mere information om først i det nye


