OGS/- 15.04.2016.

Vinklubben Morning Glory Frogner (VMGF) – Nyhetsbulletin 1-2016.
Vinklubben "Morning Glory Frogner" ble stiftet 16. desember 2008, og har siden 22. mars
2009 vært tilsluttet Norske Vinklubbers Forbund (NVkF).
Informasjon om klubbens og dens medlemmers aktiviteter har hittil vært formidlet ved intern
interaktiv kommunikasjon. Dette vil fortsatt være regelen når det gjelder klubbinterne saker.
Spørsmålet om å utgi en nyhetsbulletin med bredere ekstern distribusjon har imidlertid vært
drøftet i noen tid, og resultert i en beslutning om at dette iverksettes som en forsøksvis
prøveordning.
Klubbens medlemsmasse har i årenes løp vært flytende, og har etter hvert økt til et nivå hvor
det pr. i dag og inntil videre ikke anses hensiktsmessig å oppta ytterligere nye medlemmer.
Klubbens kontaktperson (p.t. også formann) er Odd Gunnar Skagestad, som evt. kan
kontaktes pr. epost ogskagestad@gmail.com.
Denne samt fremtidige utgaver av nyhetsbulletinen legges ut under "Aktuelt" på formannens
hjemmeside www.ogskagestad.net.
Hovedsatsingsområdet for Vinklubben Morning Glory Frogners (VMGFs) Nyhetsbulletin vil
være å informere om løpende og forestående aktiviteter av interesse for medlemmene., jfr.
nedenstående foreløpige aktivitetsoversikt:
Aktivitetsoversikt pr. 15. april 2016:






NVkFs Årsmøte – finner sted i på Scandic Park Hotel i Sandefjord 23. april 2016 kl.
14.30, etterfulgt av årsmøtemiddag senere på aftenen. Det blir bl.a produsentbesøk av
Luigi Righetti og smaking av hans elegante og flotte viner.
Diverse vinsmakinger, som annonsert i NVkF Bulletin.
Mat- og Vinmessen i Oslo 31. mai 2016 (Norges største mat- og vinmesse).
Klubben er i ferd med å inngå en intensjonsavtale med Idrettsreiser/ABX Sport og
Helse AS, med sikte på samarbeid om bl.a. markedsføring av ABX's reisepakke "Golf,
Spa, Vin & Gourmet" med opphold i Sør-Afrika i perioden 2. oktober 2016 – 1. mars
2017. Dette er et interessant og perspektivrikt prosjekt, og en ser frem til å komme
tilbake med nærmere informasjon når slik foreligger.

Frogner, 15. april 2016.

