
MWL. Referat af bestyrelsesmøde 26.05.2021 
 
Tilstede: Søren, Kent, Claus, Steffen (ref.) 
 
1. Velkommen 
Intet at referere. 
 
2. Bestyrelsens konstituering 
Oldermand: Søren 
Næstoldermand: Kent 
Kassemester: Steffen 
Skriver: Carsten 
Laugsmænd: Flemming og Claus 
Mundskænk: Martin 
 
Carsten ønsker hjælp. Flemming foreslås til opgaven. 
Nogen skal påtage sig at svare på forespørgsler om medlemskab og skrive velkommen til nye. Kent tager 
denne opgave. 
I den forbindelse blev det diskuteret, om folk der melder sig ind i løbet af året, skal have reduceret kontin-
gent. Spørgsmålet tages op på næste møde. 
 
Opgave- / ansvarsfordeling i bestyrelsen: 

Søren Indkøb. Smagsprogrammer. Invitationer. Facebook. Én medlemsaften. 

Kent Nye medlemmer. Nytårskur. Mad til arrangementer. Sommerblindsmagning. 

Steffen Økonomi. Auktioner. Lokalebookning. ”Klokkemester” til arrangementerne. 

Carsten IT. Hjemmeside. Projektor / præsentation. 

Flemming Ass. til Carsten. Fotos fra arrangementerne. 

Claus Samplesæt. 

Martin Træder til ved andres forfald. 

 
Vedr. æresmedlem Lars: Carsten påmindes om at lave et bevis. 
 
3. Status på sidste smagning 
Tidsplanen skred ved sidste arrangement, så vi til auktionen kun nåede at sælge de 4 flasker fra 1. halvlej. Vi 
besluttede at de resterende 6 flasker anvendes til nytårskuren, og at vi så sparer de 1.500 kr. til whiskykøb. 
Steffen meldte sig (næsten) frivilligt til fremover at være ”klokkemester” til arrangementerne. 
 
4. Status på næste smagning 
5 årtier, 4. juni. Der smages ”head to head”, så der skal være dobbelt sæt glas. Steffen køber flere glas i Bor-
der-Shoppen.  
Præsentationer (med reference til indbydelsen): 
1 og 2: Søren 
3 og 4: Kent 
5 og 6: Flemming 
7 og 8: Claus 
9 og 10: Carsten 
 
5. Smagninger 2021 
Juli-smagningen flyttes til 9. juli. 
 
  



6. Fremtidige smagninger 2022 
Der er booket lokale i Kulturhuset til Nytårskur den 15. januar. 
4. februar: Ikoniske destilleriaftapninger. Pris 500 / 650. 
1. april: Luksus blend & single grain (en halvlej til hver). Pris 500 / 650. 
3. juni: Sommerblindsmagning. Pris 250 / 350. 
2. september: Destilleret 2007 (i anledning af 15 års jubilæum). Pris 250 / 500. 
18. november: Blindsmagning, alder 15 år (i anledning af jubilæet). Pris 100 kr. 
 
7. Medlemsaftner 2021 
På grund af de mange officieller smagninger, er der kun én medlemsaften: Temasmagning ”Alternative 
fade” 1. oktober (Søren og Carsten). Da det er på Museet, kommer Steffen og åbner og lukker. Lokaleudgif-
ten til medlemsaftnerne betales af foreningen (oprindelig var det gratis at være hos Lars). 
 
8. Udflugter og arrangementer 
Planlægning af tur til Skotland afventer. 
 
9. Regnskab og budget 
Medlemstallet er 30. Formuen (bank og whiskylager) er 64.712 kr. 
 
10. PR, hjemmeside og e-mail 
Behandles på næste møde. 
 
11. Eventuelt 
Vi talte om at lave en bestyrelsesudflugt til Whiskyfestival i Border-Shoppen. Ved den lejlighed kan vi købe 
ind til en smagning. 
 
Næste møde 
29.09.2021 
 


