
Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted 

 Tilstede: Willy Paulsen, Micky Holdorf, Carsten Lindegaard, Bjørn Mølgaard, Søren Thrysøe, Morten Glad 

Steinmeier og Steffen Holm 

 Fraværende: Kjeld Sierant 

 

1. Velkomst 

 Skål. 

 

2. Orientering fra Oldermand (Willy) 

?- Vi bør måske lave noget pr. for lauget og de næste smagninger. Måske invitere en journalist til lukkede 

destillerier hvor han er med som alle andre og kan opleve hvordan vores smagninger forløber. 

?- Næste år bliver foreningen 5 år. Dette skal fejres. Vi beslutter at lave en 5 års smagning i november efter 

generalforsamlingen. 

?- Med næsten 5 år på bagen har lauget efterhånden en god historie at fortælle. Desuden har vi brug for at 

fortælle baggrundshistorien for oprettelsen af lauget. Dette kan også bruges i pr-sammenhæng f.eks. på 

vores hjemmeside. Willy vil skrive et udkast og sende det rundt så vi andre kan tilføje andre gode detaljer. 

 

3. Orientering fra Laugsmand (Bjørn)? 

 – MWL deltager i Ringsted Morskabsteater i perioden 6. – 16. Juni. I år opføres en parodi på Hamlet, men 

ellers samme koncept som sidste år hvor besøgende betaler for indgangen og har adgang til markedsplads 

før og efter forestillingen. Lars og Svend har tilbudt at hjælpe med opstilling af vores stand. Alle er 

velkomne til at hjælpe med salg af whisky. Kjeld vil sidde i hans bod et andet sted på markedspladsen. 

 

4. Orientering fra Kassemester (Carsten)? 

 – Vi har pt. 20.000 kr i banken. En stor del af flaskerne til røgdykker er betalt. Alle flasker til japansk 

smagning er betalt.? 

 – Pt har 24 medlemmer betalt kontigent, heraf 3 hustande. Dette er en nedgang fra sidste års 38 

medlemmer, men det er dem, der ikke kommer til smagninger, som ikke har betalt. Desuden vil der komme 

flere medlemmer i løbet af året, hvilket også skete sidste år. 

 

– 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) 

 

5. Status på ”Japansk” smagning (Willy, Bjørn & Søren) 

?- Pt. 25 tilmeldte og vi har besluttet at vi lukker ned for tilmeldinger ved 30, så vi har mulighed for at have 

en passende mængde whisky i flaskerne som kan sælges på auktion. Dette gælder også for fremtidige 

smagninger. Med 25 tilmeldinger vil vi ikke få underskud til smagningen. 

?- Vi har mulighed for at få en speciel aftapning fra Japan. Willy er på sagen når han kommer forbi 

fjernøsten. Flasken bliver ikke sat auktion.? 

 – Til denne smagning skal tipskuponen udfyldes inden smagningen går i gang. Vi laver nemlig et lille infoark 

omkring de flasker og destillerier vi skal smage. 

 

– Ringsted Museum v. Møllen fredag d. 2. marts 2012 kl. 19:00-22.00? 

 – Max 30 personer. Medlemmer: kr. 400,- / Gæster kr. 500,- (Luksussmagning) 

– Kjeld koordinerer tilmeldinger. Søren laver tipskupon. Willy udskriver. 

– Smagsprogrammet er: 

 1. Hanyu 1988, Cask Vol. Oak 55.6% 

 2. Karuizawa 1992, Sherry 62.8% 

 3. Miyagikyou 1989, Sherry 60.0% 

 4. Yamazaki 1990, Sherry 60.0% 

 PAUSE 

 5. Hanyu ”Ichiro ´s Malt” 1985, Oak 57.1% 

 6. Yoichi 1987, Sherry 59.0% 

 7. Karuizawa,1986, Sherry 60.7% 



 8. Kawasaki 1976, Single Grain, Sherry 65.6% 

 

6. Mailsystem/Korrespondance til medlemmer (Carsten) 

 

7. Hjemmeside, annoncering og PR. 

 

8. MWL-whisky på eget fad (Willy) 

?- Willy har kontakt med en svensker der evt. kan hjælpe. UAFKLARET 

 

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

 * 2012? 

 – Fredag d. 2 mar.: ”Japansk” smagning. Willy, Bjørn & Søren (kr. 400/500,-) 

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

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

 – Fredag d. 23 nov.: Blindsmagning. Willy & Kjeld men alle hjælper til. (Budget)? 

* 2013 

?- Fredag d. 1 mar.: ” Lukkede Destillerier 2” smagning. Søren, Morten & Kjeld (kr. 300/400,-) 

– Fredag d. 7. jun.: “Sommer Whisky” smagning. Micky. Flere? Pris? 

– Fredag d. 6 sep.: ”Bruichladdich” smagning. Carsten, Steffen & Micky (kr. 250/350,-) 

– November: “5 års Whisky ” smagning, alle hjælper til. (Budget) 

 

10. Udflugter/arrangementer. 

?- Medlemsaften (Bourbon & Finish fra egen samling) afholdes 30. marts. Søren & Gorm 

– Medlemsaften (WhiskyMessen 2012) afholdes d. 14. april 2012 kl 9-19. Vi laver fælles kørsel med toget til 

Fredericia. Info sendes ud til medlemmer. Søren, Bjørn og Morten 

?- Medlemsaften (Grillaften) afholdes d. 24. august. Kjeld, Steffen og Willy? 

 – Medlemsaften (Vinaften) afholdes i 2012. Carsten & Willy? 



 – Carsten undersøger prisen for en tur til Jylland, hvor vi evt. skal besøger DMWA. Afholdes til 2012. 

 

11. Diverse/”våde” aktiver”. 

?- De ”våde aktiver” udgør d.d: 

 

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

* Kawasaki 1976, 65.6% Single Grain – Til ”Japansk” i mar. 2012 (Carsten) 

 * Hanyu ”Ichiro ´s Malt” 1985, 57.1% – Til ”Japansk” i mar. 2012 (Søren) 

 * Miyagikyou 1989, 61% – Til ”Japansk” i mar. 2012 (Søren)? 

* Yoichi 1987, 59% – Til ”Japansk” i mar. 2012 (Søren)? 

* Hanyu 1988, 55.6% – Til ”Japansk” i mar. 2012 (Søren)? 

* Karuizawa 1992, 62.8% – Til ”Japansk” i mar. 2012 (Søren)? 

* Karuizawa 1986, 60.7% – Til ”Japansk” i mar. 2012 (Søren) 

 

* 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) 

?* Ledaig 2001, 60.6% Whisky Doris (sherry) – Til “Røgdykker” i sep. 2012 (Carsten)? 

* Balvenie 17 år Peated Cask 43% – Til “Røgdykker” i sep. 2012 (Carsten) 

?* Kilchoman 4 år ”FC Whisky nr. 3”, 59.9% (sherry) – Til “Røgdykker” i sep. 2012 (Carsten) 

 * Brora 28 år, 1982, 43% G&M CC – Til “Røgdykker” i sep. 2012 (Carsten)? 

* Bunnahabhain 13 år, 1997, 56.2% DT NC2 – Til “Røgdykker” i sep. 2012 (Morten)? 

* The Six Isles, 43% Ian McLeod – Til “Røgdykker” i sep. 2012 (Bjørn – ej betalt)? 

* Glen Scotia 18 år, 1991, 52.6% Exclusive Casks – Til “Røgdykker” i sep. 2012 (Søren – ej betalt) 

 

12. Eventuelt 



?- Søren arbejder videre på en tur til Speyside Festival i foråret 2012. 

– Vi pønser på en tur til MacY, DMWA og Ørbæk. Evt med tog til Odense og derfra bus derfra rundt i 

Jylland. Det kunne eventuelt gøres når MacY afholder Whisky og Rom festival i Frederiks. 

?- Vi skal sørge for at slutte smagninger senest kl 22.30 da alarmen sættes til på museet kl 23.00. Så er der 

tid også tid til oprydning. 

 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 11. april. 2012 kl. 19.30 i Kulturhuset. 

 

På Midtsjællands Whisky Laug’s vegne 

 Micky Holdorf 


