Bestyrelsesmøde 28-06-2022
1. Velkomst: Skål :-)
2. Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen:
Oldermand: Søren Thrysøe
Næst Oldermand: Flemming Nielsen
Kassemester: Steffen Holm
Skriver: Martin Ejsenhardt
Laugsmand: Carsten Lindegaard
Hovmester: Claus Mortensen
Mundskænk: Morten Buck Nielsen
Posekigger: Henrik Christensen
Posekiggersuppleant:

3. Generalforsamling: Status. Økonomi/Budget.
Underskud som forventet, underskuddet løb op i 2,775 kr. Antal medlemmer ved
generalforsamlingen var 36.
4. Status for smagninger holdt mellem generalforsamlingen og sidste smagning:
4. februar - Ikoniske aftapninger: Underskud på 3,130 kr.
1. april - Luksus Blend & Single Grain: Underskud på 1,352 kr.
5. Status på sidste smagninger: ”Sommerblind smagning” (ris/ros + økonomi)
Smagning gik som forventet, med et fint overskud på 620 kr. Det skal dog nævnes at vi
havde lavt deltager antal. Invitation muligvis for sent udsendt, dette er taget til
efterretning.
6. Status på næste smagning: ”Destilleret i 2007”
Søren har styr på flasker, og invitation er udsendt. Steffen forfatter indlæg til div. Medier i
Ringsted, for at komme ud i lokalsamfundet.
7. Smagninger 2022: Blindsmagning efter Generalforsamling (Søren) kr. 150,- (Budget)
Søren har styr på flasker og invitation bliver udsendt efter næste smagning.
8. Fremtidige smagninger 2023:
1.
2.
3.
4.
5.

Anderledes fade, 5 slags træ sorter / 5 slags anden spiritus.
Røgdykker nr. 3.
New kids on the block, nye destillerier.
Sommer blindsmagning.
Generalforsamling, med dertil hørende blindsmagning.

9. Medlemsafterner 2022: Temasmagning ”irske destillerier” d. 7/10 (Søren), H2H ???
Søren forslår flytning af ”temasmagningen” til 30/9, vendes med allerede tilmeldte

deltagere. Claus snakker videre med Henrik angående ”H2H” smagning i midt/slut
oktober.
10. Udflugter og arrangementer: MWL Tour oktober 2023 til Highland (Birger, Carsten og
Søren) Tilskud (MWL) = kr. 100,- pr. person pr. overnatning
Søren forlægger et udkast for turen, afgang d. 25/10-23. 8 dage med i alt 800kr. pr.
person i støtte fra MWL. Max antal: 16 personer, ca. pris på tur 15,000 kr. pr. person.
11. Regnskab og budget: Medlemstal, Økonomi. (Steffen)
Medlemstallet er 35 medlemmer.
Bankbeholdning: 47,635 kr.
Whisky lager: 18,200 kr.
Beholdning i alt: 65,835 kr.
12. Pr, facebook, hjemmeside og email:
Smagningerne skal tidligt ud og på facebook, søren klare facebook på nær ved
sommerblindsmagningen. Smagningerne kommer i lokale medier ved hjælp fra Steffen.
Hjemmesiden er nu opdateret ved hjælp fra Morten, efter it-kursus hos Carsten. Rettelser
eller andet angående hjemmesiden sendes til Morten. Email’s med invitationer skal ud
mere rettidigt, Flemming hjælper med det. Flemming hjælper også med deltager email’s.

13. Eventuelt: Referater sendes ud til bestyrelsen senest kommende weekend efter mødet.
(Skriver)
1. Søren melder ud, at det er sidste år han står for adventskalenderen. Søren ligger
op til, at eventuelt andre i bestyrelsen overtager.
2. Bestyrelsen beslutter, at der bestilles smørebrød til generalforsamlingen grundet
jubilæum. Steffen bestiller og afhenter eventuelt på dagen.
3. Claus og Steffen arbejder videre på tur til whisky-messe i border-shoppen.
4. Morten forsøger at indhente tilbud på tøj.
5. Søren kontakter bestyrelsen angående genvalg til bestyrelse, inden næste
generalforsamling.
6. Martin tager fat i Carsten angående fremstilling af nye glas til bestyrelsen, vi
bruger allerede indkøbte glas med ”Mwl” gravering.
Oldermand, Næstoldermand, Skriver, Hovmester, Kassemester, Laugsmand, 2 x
Mundskænk.
Og email til Claus skal laves om til Hovmester@Whiskylaug.net.
VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er hvornår?
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 6 december. Steffen booker lokale i kulturhuset.

