
Referat – Bestyrelsesmøde d. 18. september 2013 

  

 

Sted: Lars Mathiesen, Vibevej 42, 4100 Ringsted 

 Tilstede: Gorm Jensen, Carsten Lindegaard, Søren Thrysøe, Micky Holdorf, Steffen Holm, Kent 

Pedersen og Lars Mathiesen 

 Fraværende: Chano Sørby Carlsen 

 

1. Velkomst 

 Skål. 

 

2. Status på næste smagning. 

 * Fredag 23. nov 2013: 5 års Jubilæumssmagning + Generalforsamling 

– Tipskupon bliver udformet som eksamensspørgsmål i geografi, kemi osv. 

– Søren har tilføjet en hemmelig sjov whisky 

– Gorm har købt en flaske fra baren i Scotch Malt Whisky Society i Vejle, en Glentauchers (Jar Jar 

Binks in Trouble Again) 

– Evt. kan vi også tage en Aberlour a’Bundha. 

– Søren har fundet 9 flasker hos Hard to Find Whisky hjemmesiden. Dermed har vi 10 flasker. 

 

3. Fremtidige smagninger 

 2014 

 * Fredag 7. mar 2014: Whisky vs Whiskey – Skotland mod resten af verden, Søren 

– Alt er købt ind. 

 * Fredag 4. jun 2014: Arran Smagning, Søren 

 * Fredag 5. sep 2014: Kolde Dramme: North Highland 

 * November 2014: Blindsmagning, Budget, Alle 

 

– Vi arbejder med 3 typer af smagninger. 

 * ”Budget” smagning: kr. 100-150,- for medlemmer. Kun til generalforsamlingen i november. Ingen 

gæster. 

 Indkøbsbudget = kr. 2500-3500,- (v. 8 flasker giver det en gennemsnit på kr. 300-450 pr. flaske) 



 * ”Normal” smagning: kr. 200-300,- for medlemmer og kr. 300-400,- for gæster. 1 om året. 

 Indkøbsbudget = kr. 4000-7500,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 400-750,- pr. flaske) 

 * ”Luksus” smagning: kr. 350-450,- for medlemmer og kr. 500-600,- for gæster. 2 om året. 

 Indkøbsbudget = kr. 8000-12000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 800-1200,- pr. flaske) 

 

4. Forslag til smagninger 

 * Exclusive for et andet land (flasker der ikke er tilgængelige i DK) 

– Køb løbende ind, vi afholder når vi kan. 

– Micky har en flaske Glendronach 11 år Sauternes som er Exclusive for Denmark. 

 * Nedvandet vs Fadstyrke 

– Sammenlignelig alder 

– Måske ikke som en selvstændig smagning men i stedet som en sensorik smagning 

 * Nabosmagning, hvor vi smager whisky fra destillerier der geografisk ligger tæt på hinanden. 

 * Specielle Highland Park (Vikingetema) 

– Evt. i samarbejde med andre whiskylaug 

– Martin Markvadsen (whisky ambassadør) 

 * Destilleri smagning hvert år 

– I år har vi Bruichladdich. Søren forslår til Arran til næste år. Er tilføjet i forrige punkt. 

 * Evt. en SMWS smagning med flasker der er tilgængelige til køb. 

 * 2015: Dansk smagning 

 * 10 whisky som er svære at udtale + omtale af gælisk 

 * 10 whisky med Glen 

 * Sensorik Smagning evt. hos Bjergtrolden i Roskilde, Gorm 

– Evt. holde den i Ringsted pga Bjergtrolden har sent åbent eller det er for dyrt. 

 

5. Medlemsaftener 

 * Evt. 25. oktober 2013 

 * 10. januar 2014: Medbring selv whisky 

 * April/Maj 2014: Introduktion til sensorik, Søren og Gorm 

– Vorese egen intro til sensorik smagning 

 * Oktober 2014: Sherrybomber 3, Søren og Gorm 



– Evt. en person ekstra om også har en flaske eller to 

 * Bottle Your Own 

– Whisky som man selv har aftappet på flaske 

 * Øl og Whisky, Gorm og Carsten 

 

6. Udflugter og arrangementer 

 * Tur til Stauning + Fary Lochan 

– Carsten har undersøgt tur til Jylland. Han har snakket med Stauning. Vi skal bare troppe op! 

– Det er pænt dyrt at få en bus til Jylland. Derfor har Carsten snakket med en ven med stort 

kørekort, som kan leje en lille bus. 

 * Tur til Skotland 

– Vi er måske for få til at kunne samle folk nok til en tur til Skotland. Vi håber på flere medlemmer 

efter en 

 promovering af foreningen i 2014. 

 * Tur til Hven 

 – Micky var på Hven i sommer 2013 og destilleriet er ikke værd at besøge. Det er kun et lille rum, 

hvor de laver alt og man kan ikke komme ind på lagret. Men de har en rigtig god bar med alt godt til 

ganen. ?? 

* Tur til Limburg Whisky Fair 2014 (ved Frankfurt) 

– Whiskymessen er 17. og 18. maj 2014 oh koster €8 for en hel dag. 

– Vi fylder en bil eller to og kører derned, men sørg for at få booket hotel hurtigt, da der bliver 

hurtigt udsolgt. 

 

7. Regnskab og budget 

– Vi har 28 betalende medlemmer 

– Bruichladdich smagningen gav overskud på cirka 700 kr. 

– Vi har 25000 kr i kassen + banken. 

– Vi har 13000 kr i whisky. 

 

8. Pr, hjemmeside og email 

 * Konsolidering af hjemmeside og email 

– Det koster 11,25 kr / md hos one.com med 5 GB plads plus 45 kr for flytning af domæne og 90 kr i 

oprettelse. Månedsprisen er 23,75 hvis vi skal have 30 GB plads. 



– Det inkluderer daglig backup af filer og database 

– Fri trafik og ubegrænset antal emailkonti. 

– Der kan emaillister med emailforwarding. 

– Webhotellet inkluderer PHP, MySQL og FTP. 

– Vi beslutter hermed at flytte hjemmeside og email til One.com 

– Domæneregistrering ændres til Steffens adresse: Anlægsvej 16, 4100 Ringsted. 

– Fysisk  adresse overfor one.com = Kassemester (Steffen) 

– Email adreswe overfor one.com = Kassemester (Steffen) 

– Søren eller Carsten sender logo fra T-Shirt til Micky og Gorm. 

 * Gavekort skal have bedre synlighed på hjemmesiden. Lav et banner eller en anden form for 

reklame med link til siden. 

 * Der skal laves bedre søgemaskineoptimering så vores hjemmeside kan findes ved at søge på 

“MWL” hos Google. Dette er blevet lavet og vores hjemmeside kommer nu højere op i søgninger. ?? 

* Tilføjelse af bankkonto på hjemmesiden så kontonummeret er lettilgængeligt. 

 * Nyhedsbrev 

– Det bør være muligt at tilmelde sig nyhedsbrev fra hjemmesiden. 

– Vi skal have genstartet vores nyhedsbrev, som også bliver sendt ud til eks-medlemmer og andre 

interesserede. 

– Gorm har lavet nogle eksempler og sendt dem til Casten. 

 * Facebook-gruppen har 11 medlemmer. Gorm og Micky gøres også til administratorer. 

 * Fremover bør vi også lægge smagningsindbydelser på whiskynyt.dk kalenderen. Carsten kan gøre 

dette når han alligevel sender ud med email. 

 * T-shirt 

– Op mod turen til Limburg skal vi skrive ud og høre om der er nogle, som vil købe t-shirt. 

 * Whiskynyt.dk 

– Carsten sørger for at sætte smagninger på. 

 

9. “Våde” aktiviter 

 Black Art 3:1, 22 years 48,7% – Bruichladdich 

 Golder Still, 1984 51.0% Bottle 1360 of 4866 – Bruichladdich 

 MCMLXXVII Rare 1977 32 years 47,4% Bottle 274 of 844 – Bruichladdich 

 



Vintage Rye 23yo, OB – Whisky vs Whiskey 

 Karuizawa Asama, OB – Whisky vs Whiskey 

 Potter Destilling 15yo, Cadenheads – Whisky vs Whiskey 

 Glenfarclas 25yo, OB – Whisky vs Whiskey 

 Powers 12yo, John’s Lane – Whisky vs Whiskey 

 Yellow spot 12yo, OB – Whisky vs Whiskey 

 Amrut Kadhambam, OB – Whisky vs Whiskey 

 Amrut Two continents, OB – Whisky vs Whiskey 

 

Yamazaki 10 y 

 Oban 43% 

 

10. Eventuelt 

– Vi skal have flyttet foreningens adresse til Lars’ adresse på Krak. Steffen sørger for dette. 

– Kent vil lave et mellemstykke til brug i flasker med ikke-standard flaskeåbning. 

– Vi satser på at have Mogens Madsen some kassemester til år. 

– Der er Rom og whisky festival i Politikkens Hus 16. og 17. november 2013. 

– Steffen vil komme med forslag til ændrninger af vedtægter i forbindelse med antal af medlemmer 

af bestyrelsen. 

– Lars og Kent tilføjes til tilmeldingsemaillisten. 

 – Micky og Kent skylder dram til næste gang. ?? 

 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er 18. september 2013 kl 18.45 hos Lars Mathiesen. 

 

På Midtsjællands Whisky Laug’s vegne?Micky Holdorf 


