Hjarnø Vinlaugs generalforsamling den 23. marts 2018
Formandens beretning.
Startede klipning af marken den 13/2 2017.
Nye endepæle mod nord istøbt i marts/april.
Ved generalforsamlingen den 1/4 meddelte Pia og Kim at de udtræder af lauget
ved årets udgang. I maj måned trådte Anders ind i lauget som B-medlem.
Vi regulerede prisen på vin (hvis man købte mere end en flaske)
I foråret deltog Henrik i et sprøjtekursus, hvilket affødte at han senere måtte på
yderligere et kursus, for at få lov til at transportere sprøjtemidlerne.
Medio juni udtyndede vi i “hovedet” på stokkene til ca. 4-5 stilke.
Samme måned opførtes et nyt halvtag til ATV og sprøjte.
Sommeren blev desværre dårlig. Ingen Sieger - og Mad. Angevine var
angrebet af skimmel.
2. september havde vi besøg af Østjysk Vinavlerforening. En god og vellykket
dag med 28 gæster. Ved den lejlighed fik vi kontakt til Bent, Ejer Baunehøj,
som vi senere købte nogle sprøjtemidler af.
12. september var vi 7 personer af sted til Tusdam Vingård i Hundslund. De
afholdt et kursus i fremstilling af vin.
I september måned rensede vi stokkene for angrebne druer. Det er især Sieger
og Mad. Angevine som er ustabile.
Den 30. september høstede vi. Det gav et samlet udbytte på ca. 640 kg. Som
noget nyt i år har vi prøvet at lave en lille portion rose-vin.
I efteråret indtræder Jette og Steen som B-medlemmer
I december måned plantede vi ca. 30 nye stiklinger.
I november måned modtog vi en henvendelse fra Sørens Rejser i Kjellerup
(Rene og Mette). De ville gerne arrangere vinture til Hjarnø. Det mundede ud i
et møde, hvor der blev lagt en rammeaftale. Turene starter i maj og slutter hen i

september. Vi ønsker max. 2 busser om ugen. Der er 40 personer i hver bus.
De bliver kørt rundt af Gunnar og skal have foredrag og smagning hos os.
2 slags vin - 30 kr. pr. person. En spændende og forhåbentlig givtig forretning,
som vi nok må påregne ebber ud efter 2 - 3 år.
Som bekendt er Birgit og Peter flyttet fra øen, og som følge af dette har de
tilkendegivet, at deres a-medlemskaber er frie. De ønsker heller ikke at få
penge med fra Lauget. Anders har overtaget det ene A-medlemskab og det
andet er tilbudt til Steen eller Jette (begge kvit og frit). Meget flot gestus af
Birgit og Peter.

