
 

 

 
7. december 2016 

Her er foreningens nye nyhedsbrev 

 Nr. 06-2016  

  

 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, 
 

Vi fra bestyrelsen vil fortælle lidt om, hvad der er sket siden sidst, 
samt hvilke tiltag, vi ser i den nærmeste fremtid. 

 
Som det helt overordnede afholdt foreningen Garagevin Sjælland den 

3. september 2016, og det virkede som om det var en succes, både 
blandt udstillere og publikum. 

 

Anderledes forholdt det sig med Garagevin Jylland, som SKULLE have 
fundet sted den 27. august, men som bestyrelsen grundet et meget 

lavt antal tilmeldte udstillere, besluttede at aflyse!  
 

Det var super ærgerligt, ikke mindst fordi bestyrelsen finder det 
vigtigt, at både vinelskere og importører fra og i nærheden af 

Hovedlandet, får mulighed for at opleve den helt unikke og hyggelige 
stemning, som Garagevin altid danner rammen om.  

 
Garagevin Jylland skulle være afholdt i Vejle, i Bygningen, som 

utvivlsomt ville have udgjort nogle fornemme kulisser for messen.  
Og bestyrelsen vil i den anledning gerne takke Eli Sandlykke,  

ET-Vinimport, som arbejdede hårdt for at få messen op at stå, og 
som utrætteligt kom med gode ideer og løsningsforslag til 

bestyrelsen. 

 
Samlet om Garagevin 2017 kan det siges, at bestyrelsen bestemt 

ikke vil afholde sig fra endnu en gang at forsøge at lykkes med en 
jysk udgave, igen vil vi forsøge at afholde det i Bygningen i Vejle, og 

datoen bliver den 4. november 2017.  
 

Dog nok under et andet navn. Arbejdstitlen er Den Jyske Vinmesse. 
På Sjælland bliver datoen lørdag den 2. september 2017, og igen 

bliver det i vinmarkerne hos Dansk Vincenter. 
 

 



 

 

 
 

 
 

Et nyere tiltag fra foreningen er oprettelse af den lukkede Facebook 
gruppe, kun for foreningens medlemmer, og som vi tror på, kan blive 

et vigtigt forum for foreningens medlemmer, til at udveksle erfaringer 
og standpunkter. P.t. er der 52 som har tilmeldt sig.  

 
Se: https://www.facebook.com/groups/1633314213662176/?fref=ts  

 
Bestyrelsen arbejder stadig på at skaffe medlemmerne fordelagtige 

priser på fragt, det være sig indenlands som udenlands, ligesom 

bestyrelsen forsøger følge med i alle de nye love og bekendtgørelser, 
der til stadighed kommer som både fra Folketinget og fra EU.  

Meget mere om dette senere. 
 

I det kommende år vil bestyrelsen endvidere arbejde på, dels at få 

nogle tydeligere visioner og strategier for foreningens virke, og dels 
søge at gøre det tydeligere for medlemmerne, hvilke fordele et 

medlemskab giver. 
 

Foreningen ønsker alle medlemmerne en glædelig jul og et 
godt nytår! 

 
 

Med venlig hilsen  
Foreningen af Danske Vinimportører 

 

https://www.facebook.com/groups/1633314213662176/?fref=ts

