
Referat – Bestyrelsesmøde 5. februar 2014 

 

Sted: Lars Mathiesen, Vibevej  42, 4100 Ringsted 

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

Pedersen, Lars Mathiesen, Klaus Mortensen, Flemming Nielsen 

 

0. Velkomst 

 Skål. 

 

1. Bestyrelsen konstituerer sig 

 Oldermand: Gorm Jensen 

 Næstoldermand: Søren Thrysøe 

 Kassemester: Steffen Holm 

 Skriver: Micky Holdorf 

 Laugsmand: Carsten Lindegaard 

 Laugsmand: Kent Pedersen 

 Mundskænk: Lars Mathiesen 

 Mundskænk: Klaus Mortensen 

 Mundskænk: Flemming Nielsen 

 

Nye glas til bestyrelsen: 

 Laugsmand: Kent Pedersen 

 Mundskænk: Flemming Nielsen 

 

2. Status på næste smagning. 

 * Fredag 7. mar 2014: Whisky vs Whiskey 

– Alt er klar! Gorm og Søren aftaler hvem der har hvilke flasker. 

 

3. Fremtidige smagninger 

 2014 

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



 * Fredag 4. jun 2014: Old School Whisky, Søren 

– Arran smagning udgår. Der er kun købt to flasker og vi nåede ikke at købe i Tyskland inden de fik 

udsolgt. 

– Vi laver en alternativ smagning med gamle flasker fra corner.be i Belgien. Søren kommer med 

forslag til 12 flasker. 

 * Fredag 5. sep 2014: North Highland – Kolde Dramme, Gorm+Flemming 

 * November 2014: Blindsmagning, Budget, Alle 

 

2015 

 * Oldies but Goodies – Vintage smagning, 8 flasker, Søren 

 * Exclusive for… , Gorm+Flemming 

 * Tænk over den sidste smagning 

 

– 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… 

 – Køb løbende ind, vi afholder når vi kan. 

 * 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) 



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

 * Dansk smagning: Reserver danske flasker til den første danske smagning 

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

 * 10 whisky med Glen 

 

* Sensorik Smagning evt. hos Bjergtrolden i Roskilde, Gorm 

– Denne smagning bliver ikke til noget, da David ikke arbejder hos Bjergtrolden længere. 

 

5. Medlemsaftener 

 * Introduktion til sensorik, efterår 2014 eller 2015, Søren og Gorm 

– Vores 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 

– Gorm har Aberfeldy, Glengoyne og Gendronach. Gorm arbejder på den. 

 * Øl og Whisky, Gorm og Carsten 

 * Micky gemmer sine sherry monstre ?? 

* Vintage 70’erne og 80’erne 

 * Marathonsmagning 

 * Nytårskur med mad og whisky, Kent+Lars 

 

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! 

– Bus: op til 15 personer inkl. chauffør:  10.900 kr 

– Bus: 48 personer inkl chauffør: 14.527 kr 

 * Tur til Speyside, Skotland, forår 2016 

– Kent fylder 50 og vil gerne fejre det sammen med en flok whisky-nørder. Han vil gerne afsted så vi 

kan være der 24. maj 2016 

 * Tur til Limburg Whisky Fair 2014 (ved Frankfurt) 



– Whiskymessen er 17. og 18. maj 2014 og 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 

– Medlemmer: 17 enkelte, 5 husstande 

– Lidt flere end sidste år 

– Banken: 8.700 kr 

 

8. Pr, hjemmeside og email 

 * Konsolidering af hjemmeside og email 

– Vi beslutter hermed at flytte hjemmeside og email til One.com. Det sker efter Marts. 

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

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

– Email adresse 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. 

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

 * Nyhedsbrev 

– Gorm har lavet forslag til det første nyhedsbrev som blev gennemgået. 

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

dette når han alligevel sender ud med email. 

 * Polo T-shirt 

– I nyhedsbrevet skriver vi at vi tager imod bestillinger til Polo T-shirt. Vi har trykket, og skal bare 

have indkøbt Polo T-shirt. Prisen bliver 250 kr. 

– Carsten undersøger om der er mulighed for at købe skjorter eller alm. t-shirts. 

 * Whiskybase har lavet en variant 3 med kort. Tilmeld Jer for at vi kan profilere os. 

 

9. “Våde” aktiviter 

 Whisky vs Whiskey 

 Vintage Rye 23yo, OB 



 Karuizawa Asama, OB 

 Potter Destilling 15yo, Cadenheads 

 Glenfarclas 25yo, OB 

 Powers 12yo, John’s Lane 

 Yellow spot 12yo, OB 

 Amrut Kadhambam, OB 

 Amrut Two continents, OB 

 Glen Garioch 1994, 53,9% 

 Nikka Miyagiko 1988, 57% 

 Hirsch Canadian Rye 20yo, 43% 

 

Arran smagning 

 Arran Devils Punch Bowl, 52,3% 

 Arran Single Cask 10yo, 56,9% For Juuls Vinhandel 

 

Uden bestemt formål 

 Yamazaki 10yo 

 Oban 43% 

 

10. Eventuelt 

 * Vi aftaler at købe 6 x 6 ekstra glas, således at deltagere kan have to glas ved vores smagninger. 

Gorm indhenter tilbud. 

 * Steffen registrerer Lars’ adresse som foreningens hjemadresse. 

 * Strathearn Distillery. 

– Man kan købe 50 L fade fra £720. Fadene er 3 år gamle og de kan fås i forskellige fadtyper: sherry, 

port, riesling, merlot, new oak, first fill og re-fill bourbon. 

– Dette kan være interssant da vi kan tilbyde medlemmerne at købe andele i et fad, men det kan 

blive et problem at få fadet til Danmark. 

 * Der er whiskymesse i Frederikssund 20. september 2014. 

 * Vi vil gerne tilbyde medlemmerne at de kan bestille sample flasker hvis de ikke kan deltage i en 

smagning. 

– Beslutter at bruge små firkantede flasker til cirka 3,5 kr pr styk. Gorm sørger for indkøb. 



 * Middelalderfestival 

– MWL har besluttet ikke at deltage. 

 * Kent laver normalt sandwich til smagninger. 

– Antal deltagere meddeles senest onsdag før smagning. 

– Smagning 7. marts er det Flemming som laver sandwich. 

 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er 12. maj 2014 kl 19.00 hos Lars Mathiesen. 

 

På Midtsjællands Whisky Laug’s vegne 

 Micky Holdorf 


