Le Club d’Importation
Directe de Grands Vins Français

Kære B-medlemmer
Aldrig tidligere har vinklubben haft et glædeligere budskab end i dette forår. Den første prøvesmagning af Fleurie årgang 2003 er overstået. Og rundt i Haderslevs gader løber en af landets fremmeste
gynækologer rundt og har vanskeligt ved at få armene ned igen. Tre himmelske mundfulde har den
aldrene gynækolog smagt af den endnu ufiltrerede årgang 2003, og vi skal her kort medtage de væsentligste udtryk:
”Jeg mindes ikke på noget tidspunkt at have haft så aromatiske dråber i min mund. De skaber glæde,
koncentration og ikke mindst det, som er kendetegnende for Château du Bourg, Fleurie, en grænseløs
eftersmag af mere”, siger Kurt Klünder, der nu på 5. år er associeret B-medlem og derfor valgt til årets
repræsentant for B-medlemmerne i den sønderjyske region til den første prøvesmagning, som i år
fandt sted hos det sydligste A-medlem.

2002-årgangen havde vanskeligt ved at leve op til tidligere årgange pga. den stringente fordeling af
garvesyre og resveratrol, umiddelbart før vinen kom på flaske. Men den rettede sig, og især kan vi
være stolte af den middelmådige harmoni, efterårets høst nåede at udvikle sig til.

Sommeren 2003 var tør og varm. Høsten i Fleurie er en 1/3 mindre end tidligere år. Det betyder uden
tvivl, at der bliver efterspørgsel sammenholdt med den helt fantastiske høje kvalitet 2003 har. Kære Bmedlemmer: Vi står over for en af vinhistoriens bedste årgange. Ikke engang det fantastiske år 1926
kan måle sig med 2003, siger et medlem af vinklubbens ungdomsudvalg.

Le Club d`Importation Directe de Grands Vins Francais har fået mange henvendelser fra foreningens
medlemmer mht. forårets levering. Oprindelig var leveringen berammet til umiddelbart før påske, men
efter smagningen er leveringen udskudt til weekenden 13., 14. og 15. maj. Det sene tidspunkt skal ses i
lyset af smagningens resultat. Samtlige tilstedeværende A-medlemmer, der har indvalgt sig selv i prøvesmagningsudvalget, var enige om, at denne fantastiske vin under ingen omstændigheder må serveres
ved tilfældige danske konfirmationsfester, hvor unge uerfarne konfirmander sammen med sammenbragte forældrepar let og helt uvidende vil kunne komme til at drikke uden nydelse.
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A-medlemmerne har diskuteret en begrænsning for årets Fleurie, men har i stedet besluttet en kvotetildeling ved efterårets levering. Vi skal i den forbindelse bekræfte de rygter, som har været fremme i
forbindelse med det royale bryllup, om et nej til at levere Fleurie til Foir Gras-mellemretten, som
Thomas Pasfall fra Munkebo Kro står for. Vi ved allerede nu, at der blandt gæsterne er nogle med
store svælg, og sådanne skal vores vine ikke udsættes for.

For at få den optimale nydelse af denne fremragende årgang, har klubbens accessories-udvalg været på
indkøb i den del af Bøhmen, som i 1400-tallet var førende inden for metallisk krystal. Her har udvalget fundet et aldeles fremragende glas, som bærer tydeligt præg af arkitektens sans for det væsentlige
og ikke mindst viser en udformning af modernismens formalistiske og regelbundne formsprog. Et glas
hvor Fleurien udvikler sig eksplosivt og fylder ganen med aromastoffer langt, langt ud over det sædvanlige.

Nede fra vores italienske venner mærker vi først den varme og tørre sommer om et par år. Her er fadlagningen nemlig én af mange processer for at få den optimale vin. Og netop nu bevæger vi os frem
mod årtusindeskiftet med såvel Amaronen som Valpolicellaen. Vores italienske venner er beskedne,
men vi kan se på deres glimt i øjnene, at de står med et produkt, som endnu engang vil skabe røre
blandt verdens vinskribenter. Også her bliver der fra efteråret kvotebegrænsning, ligesom italienerne
nok vil halvere vores muligheder for køb fra næste år pga. amerikanernes store interesse for Monte
Faustino. Bliver Busch genvalgt, sker der ingen ændringer.

Foreningens logistikchef har indført nye regler for afhentning. For fremtiden skal alle, som henter vin i
Flensborg, Rom og Lissabon, som det første efter ankomsten, meddele et af de tre A-medlemmer, at
man nu er ankommet. Derefter viser man, at man har betalingsevnen. Ordren kontrolleres af regnskabsføreren, som straks derefter giver grønt lys til udlevering. Herefter tæller hver af de personer,
som er involveret i læsningen, hver deres kasser. Slutteligt lægges de optalte kasser sammen.

Vinklubbens juridiske udvalg har i det forgangne halve år haft 1 møde og 17 sammenkomster. Der
ekskluderes ikke medlemmer i første halvår. Derimod er der givet to skriftlige og 14 mundtlige advarsler. 5 af advarslerne er givet for brug af Fleurie til marinade. Der arbejdes i udvalget på at få skabt
en større harmoni mellem kvindelige B-medlemmerne og A-medlemmerne ved foreningens festlige
sammenkomster. Udvalget har lovet at komme med et memorandum inden foreningens store jubilæumsfest i 2006.
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Det år hvor der fejres flest 60 års fødselsdage i Europa nogensinde, men ikke mindst er det tiåret for
det år, hvor nogle få tørstige danske vinelskere drog ud og fandt disse liflige dråber på en mark nord
for Lyon.
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