
Sted: Hos Oldermand Willy Paulsen 

 Tilstede: Willy Paulsen (Oldermand), Kjeld Sierant (Næstoldermand), Søren Thrysøe (Skriver), 

 Morten Glad Steinmeier (Kassemester), Micky Holdorf (Mundskænk), Carsten Lindegaard 

(Mundskænk) 

 Fraværende: Bjørn Mølgaard (Laugsmand) 

 

1. Velkomst ved Oldermanden (Willy) 

– Skål. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

– Referatet er godkendt. 

 

3. Orientering fra Oldermand (Willy) 

– Den ordinære generalforsamling afholdes d. 20 nov. Kl. 18.00. På valg er Næstoldermand (Kjeld), 

Kassemester (Morten) og begge suppleanter (Micky & Carsten). Alle ønsker genvalg. 

– På valg er Næstoldermand (Kjeld), Kassemester (Morten) og begge suppleanter (Micky & 

Carsten). Alle ønsker genvalg. 

– Willy skriver indkaldelsen til generalforsamlingen. Carsten sender ud til alle som har oplyst en e-

mail adresse, mens Kjeld sender med posten til de resterende. 

– Vores gave fra Tønden; en ”Miltonduff” fra 1967; skal serveres til generalforsamlingen. 

– Regnskabet skal være færdigt senest d. 1 nov. Herefter skal det underskrives af samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. 

– Der skal i næste års budget være en post til flaske-investeringer. Dvs. at overskuddet fra den 

enkelte smagning skal muliggøre køb af flasker når tilbuddet er der. Der skal altså være en 

økonomisk ”buffer” på bankkontoen. 

– Overskuddet fra smagningerne blev diskuteret. Det blev besluttet at medlemmerne til 

generalforsamlingen skal stemme om 2 forslag. Forslag 1 går ud på at afsætte en mindre del af 

overskuddet til en rejsefond, kombineret med en billig sidste smagning efter den ordinære 

generalforsamling. F.eks. kr. 100,- pr. medlem. Forslag 2 går ud på at afsætte en større del af 

overskuddet til en rejsefond, og derved ikke afholde en underskudsgivende smagning efter 

generalforsamlingen 

 

5. Orientering fra Kassemester (Morten) 

– Prisen for at deltage i smagningerne blev diskuteret, og det blev besluttet at arbejde med 3 

prissenarier. 

 * ”Budget” smagning: kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for gæster. Ca. 1 om året. Evt. 

juleafslutningen 

 * ”Normal” smagning: kr. 250,- for medlemmer og kr. 325,- for gæster. Ca. 1 om året. 

 * ”Luksus” smagning: kr. 300-400,- for medlemmer og kr. 400-500,- for gæster. Ca. 2 om året. 

 

6. Status på smagningen ”Uafhængig aftapper” (Willy & Søren) 

– Max 33 personer. 33 personer om en flaske. 

– Ringsted Museum v. Møllen fredag d. 20 november 2009 kl. 19:00 (Bjørn skal reservere lokalet) 

– Medlemmer; pris kr. 250,- 

– Gæster; pris kr. 350,- 

– Kjeld koordinerer tilmeldinger 

 

– Willy laver smagsskema 



– Søren laver tipskupon. Willy udskriver. 

– Smagsprogrammet er: Vol. Forslag til præsentation: 

 

1. Gordon & MacPhail CC – Lochside 1991 43,0% Bjørn/Micky præsenterer 

 2. Mackillops Choice – Imperial 1990 43,0% Bjørn/Micky præsenterer 

 3. Duncan Taylor NC2 – Mortlach 1993 46,0% Morten/Carsten præsenterer 

 4. Murray McDavid – Bowmore 1996 46,0% Morten/Carsten præsenterer 

 5. Berrys Own Selection – Glenlossie 1996 56,1% Søren præsenterer 

 6. Robert Graham – Ben Nevis 1996 57,0% Søren præsenterer 

 7. Douglas Laing OMC – Longmorn 1989 50,0% Kjeld præsenterer 

 8. Cadenhead – Glenrothes 1989 58,3% Kjeld præsenterer 

 9. Scotts Selection – Highland Park 1986 55,7% Willy præsenterer 

 10. Dewar Rattray – ? ? Willy præsenterer 

 

7. Forslag til fremtidige smagninger. Alle smagninger afholdes i Ringsted Museum v. Møllen. 

 * 2010 

– Fredag d. 5 mar.: ”USA Rundt” smagning. Willy, Kjeld & Morten står for arrangementet. 

(Luksus) 

– Fredag d. 3 juni: ”Whisky fra fad” smagning. Kjeld, Morten & Carsten står for arrangementet. 

(Normal) 

– Fredag d. 3 sep.: ”Speciel Cask” smagning. Willy, Søren & Bjørn står for arrangementet. (Luksus) 

– Fredag d. 19 nov.: ”Blindsmagning”. Willy, Søren & Micky står for arrangementet. (Budget) 

 * 2011 

– Fredag d. 4 mar.: ”Japansk” smagning. Willy, Søren & Bjørn står for arrangementet. (Luksus) 

– Fredag d. 3 juni: ”Verden Rundt” smagning. Willy, Kjeld & Morten står for arrangementet. 

(Normal) 

 

8. Mailsystem/Korrespondance til medlemmer (Morten & Micky) 

– Morten har sendt medlemslisten til Carsten, som skal bruges til bl.a. at finde en bedre løsning 

vedr. korrespondance og fornyelse af medlemskab. Blev ikke afklaret. 

– Micky & Carsten skal komme med et oplæg/forslag vedr. indmelding og ”login” på hjemmesiden 

til næste bestyrelsesmøde. Blev ikke afklaret. 

 

9. Hjemmeside, annoncering og PR. 

– Willy har indhentet tilbud på profiltøj. 220 gr. grøn Slazenger Polo T-shirt med brunt ”MWL” 

logo på brystet. Pris kr. 130,- ved køb af min. 25 stk. Bestilling fra medlemmerne skal gøres muligt 

fra hjemmesiden. 

 Willy sender billeder af profiltøjet til alle bestyrelsesmedlemmer. 

– Bjørn og Mickey skal komme med et oplæg/forslag til en MWL-plakat i A3 til næste 

bestyrelsesmøde. 

– Søren har sendt MWL’s whiskyliste til Micky, som lægger den ud på hjemmesiden. 

 

10. Udflugter/arrangementer. 

– Medlemsaften (favoritwhisky) skal planlægges på ny. Kjeld og Morten står for arrangementet 

– Medlemsaften (Whisky & Øl) skal planlægges. Kjeld står for arrangementet. 

– Medlemsaften (Dagmar Bryggeriet) er udskudt til 2010. Willy står for arrangementet. 

– Medlemsaften (Bad Taste). Morten & Bjørn står for arrangementet. 

– Kjeld arrangere en tur til ”Øl-byen” Bamberg i maj/juni 2010. 5 dage. Pris ca. 3000,- pr. deltager. 



– Micky & Carsten undersøger muligheden/pris for en tur til Jylland, hvor vi skal besøger MacY og 

DMWA. 

 

11. MWL-whisky på eget fad (Willy) 

– Der er indkøbt et Bourbon/romfad (Barrel på 200 ltr.) hos Noorbohandelen på Nyord. Det er 

blevet efterset hos en bødker og har fået montere nye tøndebånd. 

– Aftapningen skal ske i 2 omgange. Første aftapning skal ske efter 5 år og igen efter yderligere 5 

år. 

– Flaske nr. 1-10 fra begge aftapninger tilgår Lauget. 

– Morten undersøger om der er mulighed for at lagringen kan ske på Gisselfeld Slot ved Haslev. 

– Willy & Carsten opretter en dagbog på hjemmesiden vedr. fadets tilblivelse og whiskyens 

fremtidsudsigter. Et billede af fadet med MWL-logo på tøndefronten og en nedtælling til 

aftapningstidspunktet skal vises på velkomstsiden. 

– Willy har nu undersøgt forskellige muligheder uden held vedr. vores destillat. Afventer dog stadig 

en tilbagemelding fra Isle of Fionia (Ørbæk Bryggeri) og vil som sidste mulighed tage kontakt til 

Spirit of Hven og Machmyra Whisky i Sverige. Som alternativ, hvis disse muligheder også falder til 

jorden, er der nu fremlagt forslag om køb af et japansk whiskyfad fra f.eks. Karuizawa eller 

Yamazaki. 

 

12. Diverse/”våde” aktiver” 

 – Vi har købt en VIP-anpart i Qualityworld. Søren og Micky skal finde en løsning vedr. 

bestilling/betaling fra medlemmerne når der 2-4 gange årligt handles i deres Web-shop. 

 Det blev samtidig besluttet også at give vores medlemmer, en mulighed for at købe en enkelt flaske 

i en fadandel fra WhiskyOwner.com. Det er et koncept der er meget populært i en whiskyklub i 

Sverige. 

 Micky undersøger muligheden for også at bruge vores hjemmeside til dette. 

 Morten opretter derfor en ekstra medlemskonto til disse formål. som kan bruges/ses af hele 

bestyrelsen. 

 Skal være afklaret inden generalforsamlingen d. 20 nov. hvor det gerne skal præsenteres for 

medlemmerne. 

– Vores skænkeprop er forsvundet, så Kjeld køber 2 nye hos Skjold Burne. 

 Micky har købt 2 flasker i USA 

 Søren har købt 6 flasker fra England (Webshop) 

– De ”våde” aktiver er herefter: 

 * Jameson blended, 2 stk. Åbnet (rest fra Ringsted MusikMesse) 

 * Jameson 18 år. Åbnet (rest fra Ringsted MusikMesse) 

 * Glenlivet 18 år. Åbnet (rest fra Ringsted MusikMesse) 

 * Redbreast 12 år. Åbnet (rest fra Ringsted MusikMesse) 

 * Aberlour A´bunadh Batch 22. Åbnet (rest fra Ringsted MusikMesse) 

 * Duncan Taylor NC2 Mortlach 1993, 46%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 2009. 

 * Robert Graham Ben Nevis 1996, 57%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 2009. 

 * Mackillops Choice Imperial 1990, 43%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 2009. 

 * Douglas Laing OMC Longmorn 1989, 50%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 2009. 

 * Gordon & MacPhail CC Lochside 1991, 43%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 2009. 

 * Murray McDavid Bowmore 1996, 46%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 2009. 

 * Berrys Own Selection Glenlossie 1996, 56.1%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 

2009. 

 * Cadenhead Glenrothes 1989, 58.3%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 2009. 



 * Scotts Selection Highland Park 1986, 55.7%. Til smagningen ”Uafhængig aftapper” i nov. 2009. 

 

* McCarthy´s Oregon Single Malt Whiskey, 40%. Til smagningen ”USA Rundt” i 2010 

 * Old Potrero 18th Century Style Whiskey, 62.55%. Til smagnngen ”USA Rundt” i 2010 

 

* Yamazaki 1990, 60%. Til smagningen ”Japansk” i 2011 

 

– 13. Eventuelt 

– Willy arbejder på at skaffe en meget ”unik” aftapning fra Japan til vores smagning i 2011. 

 Hvis dette lykkes vil det uden tvivl blive vores mest eksklusive smagning nogensinde, men 

samtidig garantere fuldt hus selv ved meget høje ”gæste” priser. Vi afventer med spænding 

udfaldet. 

 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde indkaldes af Willy. Her vil Micky medbringe en whiskydram til 

alle, da han desværre havde glemt sit ”MWL” glas til dette møde J 


