Referat – Bestyrelsesmøde 14. september 2015

Sted: Selskabslokalerne, Vibevej 42, 4100 Ringsted
Tilstede: Gorm Jensen, Søren Thrysøe, Micky Holdorf, Steffen Holm, Kent Pedersen, Lars Mathiesen,
Klaus Mortensen, Flemming Nielsen

1. Velkomst
Skål.

2. Status på sidste smagning.
Alle synets det var en god smagning og den gav et lille overskud på 439 kr. Desværre tog
smagningen lidt for lang tid. Fremover vil vi prøve at bruge mindre tid før pausen og lade pausen
være lidt kortere. Forslag til tidsplan:
19.05: Start 1. halvleg
20.10: Pause
20.30: Start 1. halvleg
22.10: Auktion

3. Status på næste smagning.
Alle flasker er klar til Blindsmagning. Ingen præsentationer eller konkurrencer.

4. Fremtidige smagninger
2015
* Blindsmagning, 20/11-2015

2016
* Bottle your own, Gorm (alle flasker er klar), 2/9-2016
* Exclusive Bottled For… , Gorm (alle flasker klar), 4/3-2016
* Luxus Blends, Søren (alle flasker klar), 3/6-2016
* Blindsmagning, Gorm (8 flasker klar), 18/11-2016

– 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)

5. Forslag til smagninger
* En tur rundt i øst Skotland, Gorm (5 flasker klar)
* Old School Whisky, Søren
* Fjernøsten + Australien
* Amerika
* 10 år eller yngre, min 46%, Kent+Flemming
* Dansk Smagning: 2x Braunstein, 2x Stauning, 1x Bornholm
– Kig gerne efter flere flasker
* Under 10 år single malt
* 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.
* 10 whisky som er svære at udtale + omtale af gælisk
* 10 whisky med Glen

6. Forslag til medlemsaftener
* Blends, Chano, 9/10-2015
* Nytårskur, 23/1-2016

* Carsten og Lars arbejder på en medlemsaften uden tema.
* Sherrybomber 3, Søren og Gorm
– Evt. en person ekstra som også har en flaske eller to
* Introduktion til sensorik, efterår 2014 eller 2015, Søren og Gorm
– Vores egen intro til sensorik smagning
* Øl og Whisky, Gorm og Carsten
* Vintage 70’erne og 80’erne
* Marathonsmagning

7. Udflugter og arrangementer
* Tur til Stauning + Fary Lochan
– Micky har været på besøg hos Stauning og Fary Lochan. Det kan være svært at komme derud med
offentlig transport, og bedste løsning bliver nok at få en taxi fra den nærmeste togstation. Ellers er
det to meget interessante destillerier.
– Carsten har undersøgt tur til Jylland. Han har snakket med Stauning. Vi skal bare troppe op!
– Bussen er ude. Chauføren har mistet sit kørekort. Alternativt tager vi tog/taxa.
– Gorm kan lave en smagning i Vejle hvilket betyder vi nok skal have en overnatning.
– Søren og Carsten kommer med alternativt forslag
* Tur til Speyside, Skotland, forår 2016
– Desværre ser det ud til at denne tur ikke bliver til noget. Kent kan ikke, og Søren har ikke tid til at
planlægge turen.
– 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

8. Regnskab og budget
Vi har 30 medlemmer (inkl. husstande) i skrivende stund.
13.621 kr i whiskylager
35.515kr i banken
4.522 kr i kassen

9. Pr, hjemmeside og email
* Mail fra Barracuda er status på mailserverens håndtering af spammail.

* Micky vil ændre hjemmesiden så den bliver responsivt hvilket betyder at den kan vises på
fornuftig vis på mobile enheder med mindre skærm.
* Visitkort hos vistaprint
* Nyhedsbrev. Gorm er halv færdig. Vi blev enige om at han ville sende det han havde ud til
bestyrelsen så vi kan gøre det færdig.
* Konsolidering af hjemmeside og email er ikke blevet udført endnu…
– 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)
* 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.
* Whiskybase: Flasker vi har smagt lægges i en gruppe
* Carsten sender prisliste for t-shirt, polo, skjorte, hoodie mv

10. Eventuelt
* Sampleflasker: Vi køber 200-250 sampleflasker.
– Ordningen har været en succes. Men ordningen er kun for medlemmer, og der er ingen
undtagelser.
– Gæster, som ikke kommer, får deres penge tilbage.
* Mobile Pay: Søren undersøger muligheder for at foreningen kan modtage Mobile Pay som
betalingsmiddel.
* Flere ordinære smagninger. Hvis vi skal have en smagning mere, kan vi gøre det ved at lave flytte
smagning i marts til februar og tilføje en smagning i april. Så er der heller ikke så lang ventetid efter
Generalforsamling/Blindsmagning.
* Whiskyaftapning til MWL’s 10 års jubilæum i 2017. Alle synes dette er en god ide. Søren arbejder
på det.
* På valg til Generalforsamling. Alle modtager genvalg.
Micky (Skriver, 2 år)
Carsten (Laugsmand, 2 år)
Kent (Laugsmand, 2 år)
Lars Mathiesen (Mundskænk, 1 år)

Flemming Nielsen (Mundskænk, 1 år)
Klaus Mortensen (Mundskænk, 1 år)
Teddy anbefales som posekigger

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er 23. november 2015 kl 19.00 hos Lars Mathiesen.

På Midtsjællands Whisky Laug’s vegne
Micky Holdorf

