
DAGSORDEN 03.04.2019 

1. Velkomst: Skål :-) 

2. Status på sidste smagninger: ”Luksus smagning ”1980-1990” (ris/ros + økonomi) 

God smagning. Underskud på kr. 1800. Mindre end forventet (2-3000) 

3. Status på næste smagning: ”Funny Cask” (præsentation + tipskupon + mad) 

Kører på skinner 

4. Fremtidige smagninger 2019: Sommer Blindsmagning (Kent + Flemming) <> Campbeltown 

vs. Dufftown (Gorm + Søren) <> Blindsmagning efter Generalforsamling (Søren) 

Sommer blindsmagning, er også på skinner. De sidste 2 er under udarbejdelse, men tæt på at 

være færdige 

Indkøbsbudget 2019: 

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

gæster. Indkøbsbudget = kr. 5000-6000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 500-600 pr. 

flaske) 

* ”Normal” smagning: kr. 250-350,- for medlemmer og kr. 350-450,- for gæster. 3 om året. 

Indkøbsbudget = kr. 7000-10000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 700-1000,- pr. 

flaske)  

* ”Luksus” smagning: kr. 400-500,- for medlemmer og kr. 500-600,- for gæster. 1 om året. 

Indkøbsbudget = kr. 11000-14000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 1100-1400,- pr. 

flaske)  

5. Fremtidige medlemsafterner 2019: Benriach vertikalsmagning d. 4/10 (Søren+Carsten) 

Søren kører på. Bestiller hjælp fra Carsten efter behov. 

6. Forslag til medlemsafterner i 2019: Øl & Whisky” evt. i august/september 2020 (Carsten+Allan 

Glad) <> Favoritwhisky (Søren+Kent) <> 10 år Bestyrelsesjubilæum (Søren) <> Laugsmand vs. 

Laugsmand (Claus + Lars) 

Planlægning fortsætter – det bliver sandsynligvis enten Øl/Whisky eller Laugsmand vs Laugsmand 

7. Udflugter og arrangementer: MWL Tour 2019 til Islay & Campbeltown (Carsten+Birger) 

Tilskud (MWL) = kr. 100,- pr. person pr. overnatning = kr. 600,- pr. person.                                  

Der indkøbes flasker til både en Campbeltown smagning samt en Islay smagning i 2020. 

Meldes ud at alle skal have en flaske med retur tul MWL udover eget ’forbrug’. Checker man ikke 

bagage ind, kan man købe flasken i lufthavnen. Lauget betaler naturligvis for flasken. 

Når i pakker, og hvis i skal have en Powerbank med, må den IKKE komme i kufferten. 

Husk adapter til UK stikkontakter. (Link til dem der ikke har en i forvejen) 

Husk Telefonliste 

8. Regnskab og budget: Medlemstal, Økonomi, Mobilepay (Steffen) 

34 medlemmer, ca. 68K på kontoen 

9. Pr, hjemmeside og email: Abonnement hos one.com (Carsten) <> Opdatering af hjemmeside 

(Carsten) <> Visitkort hos Vistaprint (Carsten) <> Status på GDPR (Carsten) 

GDPR – Ikke afsendt. Det skal ske! Navn, mail adresse, evt adresse og telefonnummer 

whiskylaug.dk er nu i laugets eje. 



10. Eventuelt: Referater sendes ud til bestyrelsen senest to uger efter mødet (Skriver)  

- 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er ??.?? 2019 kl 19.00 hos Lars Mathiesen. 

27 august 2019 kl. 19 hos Lars 


