
Midtsjællands Whiskylaug 

Bestyrelsesmøde 19-03-2018 – Referat 

Fremmødte var: 

Søren Thrysøe, Lars Mathiesen, Steffen Holm, Flemming Nielsen, Kent Pedersen, Claus Mortensen & 

Carsten Lindegaard 

 

1. Skål! 

2. Der var tilfredshed med smagningen. Overskud = kr. 850,- 

Enighed om at vi skal lave røgsmagning igen, og at der ikke behøver at gå 6 år denne gang. 

3. Alt er klart til næste smagning. 

Kent kommer med sandwiches (til ½ pris 😊 ) 

Præsentation: 

1. Søren, 2. Flemming, 3. Flemming, 4. Carsten (muligvis Claus), 5. Gorm, 6. Claus, 7. Søren, 8. Kent, 

9. Gorm, 10. Mickey. 

4. Der er styr på WhiskEy smagningen. 

SMWS smagningen regner vi med at Gorm har kontrol over. 

Hvis Gorm mener det kræver et møde inden, bedes han sige til. 

5. Se dagsorden. Vi kører efter den dér beskrevne plan. 

6. Medlemsaftener 2018: 

Oldermand vs Mundskænk (Søren vs Claus) er vedtaget, og kører den 4 maj 2018 

Bruichladdich vertikalsmagning er vedtaget, og kører d. 5 oktober 2018. 

Der var enighed om at en medlemsaften i august vil blive for meget pga. sommerferie. 

7. Medlemsaftener 2019: 

Nytårskur (Kent, Lars & Carsten) januar 2019 

Øl & Whisky (Gorm og Carsten) – de skal tage sig sammen de 2!! 

Favoritwhisky (Søren & Kent) samt 10 års jubilæum (Søren & Carsten) må vi se om der bliver 

mulighed for. 

8. Der blev præsenteret et oplæg til turen Campbeltown & Islay, som bliver sendt ud til 

medlemmerne ASAP. Søren ville gerne have Cadenhead butiks smagningen med. Vi kigger på det. 

9. Medlemstal = 25 – Noget lavt. Økonomien er rigtig god. Kr. 84.000 på kontoen. Heraf de kr. 40.000 i 

form af flasker til fremtidige smagninger. 

10. Visitkort: Tager Carsten sig af 

Hjemmeside: Det blev vedtaget at udvide til et lidt større abonnement hos one.com, til kr. 40,- 

ekstra pr. måned. Carsten har bolden. 

Whiskybase: Tager Søren sig af 

Facebook: Søren undersøger om der skal gøres noget ifht. ejerskab af Facebook siden, nu Chano 

har meldt sig ud. 

Vedtægter: Er opdaterede på hjemmesiden. 

11. Referat sendes ud ASAP! 

12. Næste bestyrelsesmøde: 29 august 2018, kl. 19.00 hos Lars. 


