Uge 35-2020
Mødedag
Mødet åbnes (stå
op)
Foredragsholder
Gæster

Onsdag d. 27. august 2020
Velkommen her til udemøde hos Otto Suenson Vinhandel. Tak fordi
vi må komme her,.
Butikschef Flemming Brodt fra Suenson Vinhandel
Velkommen til
• Søren Enemark, vicepolitiinspektør på Vestegnen
• Jens Kristensen, kok og iværksætter
• Birgitte Funch Jensen, brygmester fra Carlsberg
• Iben Hermann
Ugens sang (stå op) Ingen pga. udemøde
3 minutter
Ingen pga. udemøde
Nyt fra Præsidenten Fra Rotary International
• Besked fra Rotary International om, at Afrika netop er blevet
erklæret Vild Polio frit. Det nytter noget at kæmpe mod polio

African region
certified wild polio-free.pdf

Overskud fra Dankbar og Zusammens lagerudsalg på
Løvebakkegård var 10.712 kr. som er doneret til EndPolio. Det giver
samlet 32.136 kr. til bekæmpelse af polio, og det udmøntes i 3000
vaccinationer. Flot arbejde og super flot donation.
Kommende møder

2. september: ”At være krænket”, foredrag af sognepræst Kaj
Bollmann
9. september: Ruslandsekspert Flemming Splidsboel Hansen International- og Foundation udvalget
16. september: Udemøde. Vi skal til Stenalderen, nærmere bestemt
Øm Jættestue
Derudover vil jeg minde om Roskilde Rotary Erhverv morgenmøde
med ledelsesspil og netværk d. 27. august kl. 7:30 på Roskilde
Rådhus.

Klubbens 5 min.
Intro til
foredragsholder

Ingen informationer
Værsgo til Erik N, som vil introducere aftenens arrangement
Flemming B (FB) introducerede os til virksomheden Suneson Wine
– www.ottosuenson.dk samt sin egen rejse fra oprindelig uddannet
kok til nu at beskæftige sig med sin passion.
Vinhandlen blev etablereret i 1880.

Virksomheden har 30 ansatte. Kvalitet og dynamik er
virksomhedens nøgleord. Salg af bourgogne vine er virksomhedens
hovedfokus.
SW er blandt landets førende leverandører til restauranter og
cafeer.
Efter introduktionen bød SW på en vinsmagning. Specielt
serveringen i kælderen – hvor SW’s sommerlier gav en indlevende
beskrivelse af en Coppola rødvin – var inspirerende.
Vellykket arrangement
SW tilbød 20 pct. rabat ved indkøb i butikken i september måned til
klubbens medlemmer.
Vinlotteri

Ingen pga. udemøde

