Referat – Bestyrelsesmøde 21. August 2017
Sted: Selskabslokalerne, Vibevej 42, 4100 Ringsted
Tilstede: Lars. Gorm. Kent. Steffen. Søren Claus. Flemming.
1 :Velkomst Skål.
2 :Status på sidste smagninger .:
7 april. Speyside tur. Overskud på 1800 kr. fuldt hus på deltagere.
2 juni Em 92 smagning..Underskud på 990 kr kr, 14 deltagere
3 Status på næste smagning : 8 september Skotland rundt
Søren har alt klar.
Vi deles om præsentationerne :
Dalwhinnie: Søren
Aberfeldy :Steffen.
Glenlivet : Micky.
Talisker : Flemming.
Glencoe : Søren.
Tullibardine : Flemming.
,Cambus : Micky.
Arran : Gorm.
Springbank : Gorm.
Port Charlotte : Carsten.
Claus & Flemming laver sandwich
Steffen foreslog at vi til smagningerne laver en billede serie fra hvert destilleri som vil blive vist
sammen med præsentationen . Gorm prøver at have noget klar til Skotland rundt.
4. Fremtidige smagninger 2017: 17 november: 10 års jubilæum / blindsmagning/
generalforsamlingssmagning.
Søren har alt klar.
5 Fremtidige smagninger 2018:
2 februar : Røgdykker smagning (Søren & Carsten) næsten klar.
6 April: Grain. (Søren ) alle flasker er hjemme.
1 Juni : Whiskey med E ( Søren & Micky ) Irland og USA. alle flasker klar.
7 September : SMWS (Gorm) Næsten klar.
6 Medlems aftener 2017:
2 september: SMWS casual day Copenhagen ( Gorm) MWL giver en dram til de medlemmer der
møder op i profil tøj og laver lidt reklame for os.
6 Oktober : Edradour vertikal smagninger ( Søren & Flemming)
7 Forslag til medlems aftener:
20 januar :Nytårs kur ( Lars Kent Carsten )
Øl og whisky ( Gorm & Carsten )
Favorit whisky. ( Søren & Kent )
Sørens 10 års bestyrelses jubilæum.
8 Udflugter og arrangementer:
SMWS smagning i vejle (Gorm)
9 Regnskab og budget:
37 medlemmer.
Beholdning på 64700 kr i bank og whisky lager
resultatet siger 7400 kr til dato.
EM og nordisk smagning gav lille underskud .
Mobil pay fungere godt, Carsten prøver at rette navnet fra Steffen Holm til MWL på mobilpay.
10 PR. Hjemmeside og email.
Lidt rod ved mulighederne for tilmelding. Carsten tilføjer ved beskræftigelsen på tilmelding@
whiskylaug.net at endelig tilmelding først gælder efter indbetaling til konto.
Der mangler mulighed for at afmelde nyheds brevet hvis man ikke længere er interesseret i det.

Resten af punktet udgår da hverken Carsten eller Micky kunne deltage i mødet.
11 General forsamling :
Søren indkalder til general forsamling 17 november kl. 18,30.
På valg er Kent. Carsten. Micky. Lars. Claus & Flemming.
Søren finder ordstyre. Steffen spørger Teddy om en ny periode som posekigger .
12 evt.
Advents kalenderen lægges på Facebook først.
Næste bestyrelses møde 27 November.hos Lars
Ref. Flemming Nielsen

