
Sted: Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100  Ringsted  

 

Tilstede: Søren Thrysøe, Lars Mathiesen, Steffen Holm, Gorm Jensen og Chano Carlsen 

 Fraværende: Carsten Lindegaard, Micky Holdorf, Morten Glad 

 

1: Velkomst. 

 Skål! 

 

2: Bestyrelsen konstituerer sig – Oldermand, Næstoldermand, Laugsmand, Kassemester og Skriver. 

– Valg af Oldermand: Gorm Jensen 

– Valg af Næstoldermand: Søren Thrysøe 

– Valg af Kassemester: Steffen Holm 

– Valg af Skriver: Micky 

– Valg af Laugsmand: Carsten Lindegaard -> sørger for mail-liste 

 

3: Tillidsposter – hvem tager ansvar for glas, pipetter, kiks, udskrive smagsprogram og tipskupon mv. 

– Udskrivning af smagsprogram og tipskupon: Gorm Jensen 

– Ansvar for glas, pipetter og kuglepenne: Carsten Lindegaard 

– Ansvar for kiks: Steffen Holm 

 

4: Budget 2013 

 Budget, billeder, aktiver mm. Skal evt. deles på Dropbox til de ansverlige.  

 

5: Status på næste smagning – Lukkede Destillerier 2 (1990-2010) 

 Smagningen ”Lukkede Destillerier 2 (1990-2010)” bliver  afholdt på Møllen. 

 Søren medbringer flaskerne.  



 

6: Øvrige smagninger. Vi skal bl.a. sætte nye “hold” til de allerede planlagte smagninger i 2013. 

 5 års smagningen ændres således at Søren, Gorm og Chano står for det. 

 

7: Medlemsaftener. FORSLAG? 

– Medlemsaften d. 8/2-2013 med temaet ”Tag Din Favorit Whisky Med”. 

– Gorm og Søren står for en udefineret smagning d. 12. april. 

– Sensoriksmagning smagning d. 4. eller 25. oktober 

– Medlemmer er meget velkomne til at komme med forslag til smagninger.  

 

8: Udflugter/arrangementer – bl.a. MWL WhiskyTour til Speyside 

– Carsten undersøger prisen for en tur til jylland, hvor vi evt. skal besøge Mac Y og DMWA. 

– Skotlandsturen bliver i uge 19/20. Hvis ikke der er nok tilmeldinger udskydes den til efteråret. 

 

9: Eventuelt 

– Medlemsaftener skal evt. afholdes hos Lars fremover. Afprøves første gang d. 8/2-2013 til smagningen 

”Tag  Din Favorit Whisky Med”. Steffen sørger for at udsende rutevejledning til Lars – både til gang og 

kørsel. 

– Gorm indkalder til bestyrelsesmøde i slutningen af marts 2013. 

– MWL giver 500 kr. i tilskud pr. person, der deltager på Skotlandsturen. 

– Oplæg til smagninger 2014 

 1) 

 Bottle Your Own (BYO) – Søren vil holde øje med disse på Skotlandsturen. 

 2) 

 Whisky vs. Whiskey 

 Indisk – Irsk 

 Skotsk – Amerikansk 



 Osv. 

 3) 

 Exclusive bottled for ”indsæt land” smagning. 

– Der skal være samling på munkekutterne (6 stk.) til Middelalderfestivalen til sommer 2013. 

– Whisky rester fra middelalderfestival 2012 skal samles ind så bestyrelsen ved hvor de befinder sig til 

næste gang. 

– Whiskytønden er sat i bero indtil danske new-make priser bliver billiger. 

– Lars vil være vært til ”Tøm et skab” arrangement. Dato kommer senere. 


