NYT fra Frederiksborg Vin
Kære Andelshaver/Vinbonde/interesserede.
Nu er sommeren ovre. Foreningen har afholdt generalforsamlingen og ser
forventningsfulde frem til høsten. Hvordan bliver den, rekord som i 2018 eller
mindre som i 2019? Vi håber på det første og frygter det sidste.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den forrige bestyrelse for arbejdet.
I bestyrelsen har vi taget fat på en analyse af hvilke produkter, vi skal producere.
Vi har et rigtigt godt salg af vore Rosé vine og et stort lager af rødvine. Fremover
vil vi nok forsøge at producere flere Rosé vine og måske lidt færre rødvine.
Vi kigger også på vore salgspriser og ikke mindst produktionspriserne. Der vil
derfor nok ske nogle tilpasninger af vore priser. Bestyrelsen har allerede
besluttet, at tilbuddet på 3 flasker for kr. 100,- i forbindelse med hoveriarbejde
vil ophøre pr. 31. oktober 2020.
Vineriet er hen over sommeren shinet op, så det er klar til endnu en indsats efter
høsten.
Vi starter høsten allerede torsdag den 8 oktober kl 10 og igen lørdag den 10.
også kl 10, og jeg tror vi er mange som spændt venter på, at konstatere hvor
stor og hvor god høsten bliver; men det vender jeg tilbage om, når den er ovre
og vi kender resultatet. Alle kan dog fordrive ventetiden med at gætte på hvor
stor man tror høsten bliver i kg.
Det er ikke kun høsten vi spændt venter på, for på det seneste bestyrelsesmøde
havde vi en spændende drøftelse af, om vi skal begynde at producere hedvin.
Det kunne blive en spændende tilføjelse til vores vine og eliksir.

For at gøre vore vine bedre, søger vi hele tiden, at forbedre produktionsvilkårerne i vineriet. Vi har allerede et koldt og varmt gæringsrum, ligesom vi
har anskaffet vintønder til lagring i kortere eller længere tid. Det næste bliver
sandsynligvis, at vi får installeret en varmepumpe i vineriet, da det vil forbedre
mulighederne for at styre temperaturen ganske meget.
Med venlig hilsen
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