Referat – MWL bestyrelsesmøde 13-08-2018:

1. Skål!
2. WhiskEy smagning:
Positiv overraskelse. Regnskab: Steffen var ikke til stede, men det gik sandsynligvis godt.
20 deltagere. Vi tager økonomien op på næste møde.
3. SMWS smagning: Gorm var ikke til stede. Vi regner med at der er styr på det.
4. Fremtidige smagninger:
Blindsmagning 2018 v. Søren.
Den smagning er der styr på, men Søren vil som sædvanlig ikke ud med indholdet :)
5. Smagninger i 2019:
Luksus smagning ”1980-1990” (Søren+Flemming)
Funny Cask ”Edradour+Teeling” (Søren)
Sommer Blindsmagning (Kent + Flemming)
Campbeltown vs. Dufftown (Gorm + Søren) / Highland Park hvis den anden ikke er klar
(kommer så i 2020).
Blindsmagning efter Generalforsamling (Søren)
Indkøbsbudget 2019:
* ”Budget” smagning: kr. 150,- for medlemmer. Kun til generalforsamlingen i november.
Ingen gæster. Indkøbsbudget = kr. 5000-6000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr.
500-600 pr. flaske)
* ”Normal” smagning: kr. 250-350,- for medlemmer og kr. 350-450,- for gæster. 3 om året.
Indkøbsbudget = kr. 7000-10000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 700-1000,- pr.
flaske)
* ”Luksus” smagning: kr. 400-500,- for medlemmer og kr. 500-600,- for gæster. 1 om året.
Indkøbsbudget = kr. 11000-14000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 1100-1400,pr. flaske)
6. Fremtidige medlemsafterner 2018:
5/10 ”Bruichladdich Vertikalsmagning” (Søren + Flemming) Indtil nu, 12-15 tilmeldinger
7. Forslag til medlemsaftener i 2018/2019:
Nytårskuren (Kent+Carsten+Lars) - ca 2 lørdag i januar.
Dato kommer snart (Husk at koordinere med Kent & Lars)
Øl & Whisky” (Carsten+Gorm) - Forslag: dato sidst i februar 2019
Favoritwhisky (Søren+Kent)
10 år Bestyrelsesjubilæum (Søren+Carsten)
8. Udflugter og arrangementer: MWL Tour 2019 til Islay & Campbeltown (Carsten+Birger)
Tilskud = kr. 100 pr. person pr. overnatning = kr. 9.600,Vi satser på at lave 2 smagninger af de flasker der tages med hjem. En Campbeltown
smagning og en Islay smagning.
Søren foreslår overnatning i Glasgow den sidste dag. (Søren sender link)
9. Regnskab og budget: Medlemstal, Økonomi, Mobilepay (Steffen fraværende)

10. Pr, hjemmeside og email:
Abonnement hos one.com (Carsten) - Betalt for i år, udvidet til pro abb
Opdatering af hjemmeside (Carsten) - Kører derudad..
Visitkort hos Vistaprint (Carsten) - På vej
Sample flasker - Carsten bestiller
Medlemsaften lægges på hjemmeside og udsendes
Låste flasker ses på Facebook eller ved at skrive til oldermand@whiskylaug.net
Mail til alle medlemmer og nyhedsbrevs modtagere.
GDPR oplysninger til hjemmesiden.
Standard mail til (nye)medlemmer, og standard mail til medlem der overgår til nyhedsbrev
11. Eventuelt:
Referater sendes ud til bestyrelsen senest to uger efter mødet (Skriver)

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er mandag 5. november 2018 kl 19.00 hos Lars Mathiesen.

