
Referat – Bestyrelsesmøde d. 13. april 2011. 

 

Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted 

 

Tilstede: Willy Paulsen (Oldermand), Kjeld Sierant (Næstoldermand), Carsten Lindegaard (Kassemester), 

Bjørn Mølgaard (Laugsmand), Søren Thrysøe (Skriver) 

 Fraværende: Morten Glad Steinmeier (Mundskænk), Micky Holdorf (Mundskænk) 

 

1. Velkomst ved Oldermanden (Willy) 

– Skål. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

– Der var intet referat at godkende. Oldermand og undertegnede opfordre alle til altid at gennemlæse 

referatet før et bestyrelsesmøde, så ingen er i tvivl om hvad der er blevet aftalt/besluttet. 

 

3. Orientering fra Oldermand (Willy) 

– Vi skal deltage i Ringsted Morskabsteater d. 9-18 juni 2011 

 Der skal regnes med et par arbejdsweekender i uge 21 (28-29 maj) og uge 22 (4-5 juni) til forberedelser. 

Der skal indkøbes 2 typer whisky. En blended og en single malt så gæsterne kan opleve forskellen Flaskerne 

kan evt. købes i Bordershoppen eller Calle. Kjeld & Bjørn står for indkøb af flasker og glas. 

 

4. Orientering fra Laugsmand (Bjørn) 

– Skål. 

 

5. Orientering fra Kassemester (Carsten) 

– Smagningen ”Highland 20+” gav et lille men kalkuleret overskud på kr. 375,- 

Indtægt kr. 4200,- (+) 

Auktion kr. 1570,- (+) 



Indkøb kr. 4064,- (-) 

Mad/oprydning kr. 1040,- (-) 

Lokaleleje kr. 300,- (-) 

 

– Vi har pt. 31 medlemmer. 

– Vi vil fremover arbejde med 3 typer af smagninger. 

 * ”Budget” smagning: kr. 100-150,- for medlemmer. Kun til generalforsamlingen i november. Ingen gæster. 

Indkøbsbudget = kr. 2500-3500,- (v. 8 flasker giver det en gennemsnit på kr. 300-450 pr. flaske) 

 * ”Normal” smagning: kr. 200-300,- for medlemmer og kr. 300-400,- for gæster. 1 om året. Indkøbsbudget 

= kr. 4000-7500,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 400-750,- pr. flaske) 

 * ”Luksus” smagning: kr. 350-450,- for medlemmer og kr. 500-600,- for gæster. 2 om året. Indkøbsbudget = 

kr. 8000-12000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 800-1200,- pr. flaske) 

 

6. Status på smagningen ”Europa Rundt” (Morten, Carsten & Kjeld) 

– Ringsted Museum v. Møllen fredag d. 3 juni 2011 kl. 19:00-22.00 

– Max 33 personer. Medlemmer: kr. 300,- / gæster: kr. 400 (Normalsmagning) 

– Kjeld koordinerer tilmeldinger og laver tipskupon. Willy udskriver. 

– Morten laver smagsskema. Willy udskriver. 

– Smagsprogrammet er: 

 

1. Penderryn (Noorbohandelen) Wales 43%. 

 2. Bornholms Whisky 2005 (Rødvin) Danmark 43%. 

 3. Frysk Hynder 2005 (Oloroso) Holland 40% 

 4. Evt. DYC single Malt Special 50th Aniversary Spanien 40% 

 5. Evt. Pradlo Hammerhead 1989, 20y Tjekkiet 40% 

 PAUSE m. whiskylikør 

 6. ? Schweiz ?% 

 7. St. George´s Distillery Chapter 9 England 46% 



 8. Machmyra Special ? Sverige ?% 

 9. Slyrs Raritas Diaboli Edition 2010 Tyskland 55.9% 

 10. Glann ar Mor Kornog Peated Frankrig 57.1% 

 

– Vi har bedt vores medlem Gorm om at indkøbe den tjekkiske whisky ”Pradlo Hammerhead 1989” i 

Edinburgh Lufthavn, hvis de stadig har den. Afventer besked. 

– Morten undersøger muligheden for at indkøbe den spanske DYC single Malt Special 50th Aniversary fra 

webshop i Valencia. 

– Morten overvejer at ”droppe” Machmyra og Penderyn, som derfor kan indgå i Blindsmagningen til 

november. Morten og Kjeld kigger på alternative flasker fra Belgien, Østrig og Polen. Spændende…. 

 

7. Forslag til fremtidige smagninger. Alle smagninger afholdes i Ringsted Museum v. Møllen. 

 * 2011 

– Fredag d. 2 sep.: ”Grain” smagning. Willy, Bjørn & Søren står for arrangementet. (kr. 400/500,-) 

– Fredag d. 18 nov.: Blindsmagning. Willy & Kjeld står for arrangementet, men alle hjælper til (kr. 200,-) 

 * 2012 

– Fredag d. 2 mar.: ”Japansk” smagning. Willy, Bjørn & Søren står for arrangementet. (kr. 450/600,-) 

– Fredag d. 1 jun.: ”Lukkede Destillerier”. Kjeld, Micky & Søren står for arrangementet. (kr. 400/500,-) 

– Fredag d. 7 sep.: ”Røgdykker” smagning. Carsten, Morten & Søren står for arrangementet. (kr. 300/400,-) 

– Fredag d. 23 nov.: Blindsmagning. Willy & Kjeld står for arrangementet, men alle hjælper til. (Budget) 

 

8. Mailsystem/Korrespondance til medlemmer (Carsten) 

– OK. 

 

9. Hjemmeside, annoncering og PR. 

– Kjeld indhenter tilbud på profiltøj (langærmet skjorte) i ”støvet” grøn med mørkt ”MWL” logo på brystet 

og ”Midtsjællands Whisky Laug” på ryggen. Teksten skrives i 3 linjer med øverste og nederste i buet form. 

Bestilling fra medlemmerne skal gøres muligt fra hjemmesiden. Ikke afklaret. 



– Det er besluttet at droppe ”tilbudsfeltet” på hjemmesiden, da det kræver for meget vedligeholdelse. 

Micky. 

 

10. Udflugter/arrangementer. 

– Carsten undersøger prisen for en tur til Jylland, hvor vi skal besøger MacY og DMWA. Udsat til 2012. 

– Medlemsaften (Favorit Spirituosa) afholdes 29. april 2011. Willy står for arrangementet. 

– Medlemsaften (Vinaften) afholdes i august 2011. Carsten, Morten & Micky står for arrangementet. 

– MWL tur til Edinburgh er endelig afklaret. Datoen er d. 7-10 okt. 2011. Der er pt. 10 tilmeldte. Søren 

indhenter tilbud på transport/minibus og destilleribesøg, lørdag og mandag.. Fredag og søndag er fri. Der er 

stadig plads til 6 medlemmer, da minibussen er til 16 personer. Willy er på venteliste (lørdag) MWL støtter 

økonomisk turen med minibus om lørdagen. Alle øvrige udgifter står medlemmerne selv for. 

– Medlemsaften (Sherrymonstre) afholdes ultimo oktober 2011. Søren & Gorm står for arrangementet. 

– Medlemsaften (Fusel Whisky) afholdes januar 2012. Willy, Kjeld & Bjørn står for arrangementet. 

 

11. MWL-whisky på eget fad (Willy) 

– Willy undersøger prisen ved køb af et japansk fad fra Chichibu. Alle de øvrige destillerier har afslået. Evt. i 

samarbejde med Tønden og/eller Skovgaard Vine. Ikke afklaret. 

 

12. Diverse/”våde” aktiver” 

 – Micky har tilbudt at købe sampleflasker til brug ved vores medlemsaftenen. Pris kr. 60,- for 8 stk. á 50ml. 

Til næste smagning undersøges om der er interesse for et sådan tilbud. Ikke afklaret. 

– De ”våde” aktiver er pt.: 

 * Invergordon 1972, 36 år, 48.9% – Bladnoch Forum Til “Grainsmagning” i sep. 2011. (Søren) 

 * Cambus 1986, 24 år, 52.7% – Bladnoch Forum Til “Grainsmagning” i sep. 2011. (Søren) 

 * Yamazaki Sherry Cask, 48%. Til Blindsmagning i nov. 2011 (Morten) 

 * Yamazaki 1990, 60%. Til ”Japansk” i mar. 2012. (Willy) 

 * Ardbeg Supernova 2010SN, 60.1% Til “Røgdykker” i sep. 2012. (Carsten) 

 * Port Charlotte PC8 Ar Duthchas, 60.5% Til “Røgdykker” i sep. 2012. (Carsten) 

 * Octomore 1.2 Ochdamh-mór, 62.5% Til “Røgdykker” i sep. 2012. (Carsten) 



 

– Morten har næsten indkøbt alle flaskerne til ”Europa Rundt” men enkelte overføres måske til 

 Blindsmagningen i november. De manglende flasker afklares ASAP. (Morten Carsten & Kjeld) 

– Søren & Carsten har bestilt/betalt for 6 flasker til ”Grainsmagning” i 2011 og ”Japansk” i 2012. 

– Kjeld & Carsten indkøber Japansk Single Grain hos Whisky-Doris i Berlin til ”Japansk” i 2012. 

 

– 13. Eventuelt 

– Willy arbejder på at skaffe en meget ”unik” aftapning fra Japan til vores smagning i 2012. Ikke afklaret. 

– Nyhedsbrev og invitation til smagningen ”Europa Rundt” skal sendes ud nu. 

– Morten afholder ”Tøm et skab” arrangement på privaten før sommerferien. Der vil snart komme en dato. 

 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er d. 29 juni kl. 19.30. 

 Her vil Micky medbringe en whiskydram til alle, da han havde glemt at melde afbud til bestyrelsesmødet 

 

På Midtsjællands Whisky Laug’s vegne 

 Søren Thrysøe 


