
Sted: Lars Mathiesen, Vibevej 42,  4100 Ringsted 

 Tilstede: Gorm Jensen, Carsten Lindegaard, Søren Thrysøe, Micky Holdorf, Steffen Holm og Lars 

Mathiesen?Fraværende: 

 

1. Velkomst?Skål. 

 

2. Status på næste smagning. 

 * Fredag 7. Juni 2013: Sommerwhisky, Micky og Søren. (200,-/300,-)?- Lars kommer ikke, så glas og 

sager skal hentes hos ham. 

– Alle whisky er indkøbt og indbydelser er sendt ud. Flaskerne står hos Søren. 

– Micky har valgt to whisky som han præsenterer. Søren fordeler resten. 

– Tipskupon ligger til gennemsyn hos Micky. 

– Smagningen kommer til at koste 200 kr for medlemmer og 300 kr for andre. 

 

3. Fremtidige smagninger 

 2013 

 * Fredag 6. sep 2013: Bruichladdich, Carsten og Steffen (300,-/400,-) 

– Alle whisky er indkøbt 

– Carsten vil lave noget med de billeder de har taget fra destilleriet 

– Prisen holder, Carsten garanterer overskud! 

 * Fredag 23. nov 2013: 5 års whisky (Budget) 

 2014 

 * Fredag 7. mar 2014: Whisky vs Whiskey – Skotland mod resten af verden 

 

– Vi arbejder 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) 

 

4. Forslag til smagninger 

 * Exclusive for et andet land 



– Køb løbende ind, vi afholder når vi kan. 

 

* Nedvandet vs Fadstyrke 

– Sammenlignelig alder 

– Måske ikke som en selvstændig smagning men i stedet som en sensorik smagning 

 

* Offentlig sensorik smagning hos Bjergtrolden i Roskilde, Juni? (Gorm) 

 

* Nabosmagning, hvor vi smager whisky fra destillerier der geografisk ligger tæt på hinanden. 

 

* Specielle Highland Park (Vikingetema) 

– Evt. i samarbejde med andre whiskylaug 

– Martin Markvadsen (whisky ambassadør) 

 

5. Medlemsaftener 

 * Introduktion til sensorik, Søren og Gorm 

– Vorese egen sensorik smagning 

 

* Bottle Your Own 

– Whisky som man selv har aftappet på flaske 

 

* Øl og Whisky, Gorm og Carsten 

 

6. Udflugter og arrangementer 

– Carsten har undersøger tur til Jylland. Han har snakket med Stauning. Vi skal bare troppe op! 

– Tur til skotland er udsat til foråret 2014 over nogle helligdage. Der kommer udmelding i efterår 

2013 med bindende tilmelding. 

 

7. Regnskab og budget 

– Regnskab er endelig overdraget til Steffen. 

– Vi har 20 betalende medlemmer 



– En del medlemmer er faldet fra pga. Willy og Bjørn. 

 

8. Pr, hjemmeside og email 

– Søren sørger for at skrive til personer som henvender sig som nyt medlem så vi har en person som 

er ansvarlig for dette. 

– Det koster 11,25 kr / md hos one.com med 5 GB plads plus 45 kr for flytning af domæne og 90 kr i 

oprettelse. Månedsprisen er 23,75 hvis vi skal have 30 GB plads. 

– Micky laver oplæg til flytning til one.com med hvad det inkluderer af backup og andre services. 

– Søren eller Carsten sender logo fra T-Shirt til Micky og Gorm. 

– Gavekort skal have bedre synlighed på hjemmesiden. Lav et banner eller en anden form for 

reklame med link til siden. 

– Der skal laves bedre søgemaskineoptimering så vores hjemmeside kan findes ved at søge på 

“MWL” hos Google. 

 

9. “Våde” aktiviter 

 Deanston 19 år, 53.4%, Whiskybroker – Sommerwhisky 

 Aultmore 20 år, 54.4%, Whiskybroker – Sommerwhisky 

 Strathmill 22 år, 51.9%, Whiskybroker – Sommerwhisky 

 Tormore 28 år, 54.0%, Whiskybroker – Sommerwhisky 

 Auchentoshan 27 år, 53.9%, Whiskybroker – Sommerwhisky 

 Littlemill 18 år, 60.2%, Dream Drams – Sommerwhisky 

 Arran 15 år, 51.5%, Dream Drams – Sommerwhisky 

 Tobermory 17 år, 59.5%, Dream Drams – Sommerwhisky 

 Highland Park 20 år, 53.3%, Dream Drams – Sommerwhisky 

 Bunnahabhain 19 år, 49.0%, Dream Drams – Sommerwhisky 

 

Bruichladdich 22 år, 49.2%, Whiskybroker – Bruichladdich 

 Bruichladdich Standard 1990, 40% – Bruichladdich 

 Bruichladdich, Rocks 46% – Bruichladdich 

 Infinity 1. Edition 55,5% – Bruichladdich 

 Bruichladdich The Sixteens Burbon Cask Matured 46% – Bruichladdich 

 Bruichladdich The Sixteens 1992 Cuvee D 46% – Bruichladdich 



 Bruichladdich 1998 Manzanilla 46% – Bruichladdich 

 Black Art 3:1, 22 years 48,7% – Bruichladdich 

 Golder Still, 1984 51.0% Bottle 1360 of 4866 – Bruichladdich 

 MCMLXXVII Rare 1977  32 years 47,4% Bottle 274 of 844 – Bruichladdich 

 

Vintage Rye 23yo, OB – Whisky vs Whiskey 

 Karuizawa Asama, OB – Whisky vs Whiskey 

 Potter Destilling 15yo, Cadenheads – Whisky vs Whiskey 

 Glenfarclas 25yo, OB – Whisky vs Whiskey 

 Powers 12yo,  John’s Lane – Whisky vs Whiskey 

 Yellow spot 12yo, OB – Whisky vs Whiskey 

 Amrut Kadhambam, OB – Whisky vs Whiskey 

 Amrut Two continents, OB – Whisky vs Whiskey 

 

Yamazaki 10yo 

 Oban 43% 

 

10. Eventuelt 

– Glas, pipetter, kuglepenne osv er samlet hos Lars. 

 – Gorm har været i kontakt med Frederiksunds Whiskyklub og de virker friske på at lave en 

smagning sammen med os. Det kunne være Highland Park Vingetema i Vikingemuseet i Roskilde? ?? 

– Vi har 6 munkekutter som er blevet brugt til middelalderfestival og morskabsteater. Den tidligere 

bestyrelse besluttede at vi kunne få lov til at købe vores egen kutte, men vi har ikke fået pris fra 

Asta. 

– Whiskyrester fra middelalderfestival og morskabsteater står hos Willy. Rester på lerkrukker står 

måske hos Bjørn. Disse rester skal samles ind så vi har dem i foreningen. 

– Whiskytønden er sat i bero indtil new-make priser er blevet billigere og hypen omkring Braunstein 

er væk. Tønden står hos Lars. 

– Lars afholder tøm-et-skab i efteråret. Steffen melder en dato ud. 

– Morten træder ud af bestyrelsen og vi vil tilbyde pladsen som mundskænk til Kent midlertidigt. 

 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er 19. juni 2013 kl 19.15 hos Lars Mathiesen. 

 



På Midtsjællands Whisky Laug’s vegne? 

Micky Holdorf 


