
DAGSORDEN 10.12.2019 

1. Velkomst: Skål :-) 

Skål i alverdens gode sager 😊 

2. Bestyrelsens konstituering: 

Oldermand Søren Thrysøe 

Næstoldermand – Kent Pederses 

Kassemester – Steffen  

Skriver – Carsten Lindegaard 

Laugsmand – Claus Mortensen 

Martin – Mundskænk 

 

3. Status på sidste smagninger: ”Blindsmagning” (ris/ros + økonomi) 

Der er enighed om at smagningen holdt den høje standard 

Underskud på Kr. 900,- Det er lavere end budgetteret og forventet 

 

4. Smagninger i 2020 

Smagninger bliver hos Lars i 2020, fordi Møllen er optaget til en eller anden 

ligegyldig udstilling der IKKE har noget med Whisky at gøre ☹ 

Bestyrelsen er IKKE tilfreds, men vi glæder os til at være hos Lars. 

 

5. Status på næste smagning: 

Highland Park (præsentation + tipskupon + mad) – Søren 

 

6. Smagninger 2020: 

7 feb Highland Park 

3. April - Islay (Søren & Carsten) 

5. juni - Campbeltown & Jura (Søren & Flemming) 

4. september - India vs. Japan vs. Taiwan (Søren & Claus) 

13. november – Blindsmagning & generalforsamling 

 

Indkøbsbudget 2020: 

* ”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) 

 

 

7. Medlemsafterner 2020: 

MWL Nytårskur d. 18/1 



Flemming, Kent og Carsten kommer og hjælper Lars med arrangementet 

Carsten handler ind 

 

Isle of Arran vertikalsmagning d. 2/10 (Søren) 

 

8. Forslag til medlemsafterner i 2020: 

Øl & Whisky” evt. i april (Carsten+ Den hemmelige gæst) 

Favoritwhisky (Søren+Kent) 

10 år Bestyrelsesjubilæum (Søren) 

Laugsmand vs. Laugsmand (Claus + Micky) 

 

 

9. Udflugter og arrangementer: ??? 

Birger, Søren og Carsten diskuterer næste Skotlandstur 

Kent & Flemming kigger på London Whisky festival 

Steffen kigger på Border Shop tur? 

 

10. Regnskab og budget: Medlemstal, Økonomi, Mobilepay (Steffen) 

36 medlemmer pr. 10 december 2019 

Underskud for 2019 = 1.300,- 

Kr. 51.000,- i kassen 

 

11.  Pr, hjemmeside og email: 

Abonnement hos one.com (Carsten) 

Opdatering af hjemmeside (Carsten) 

Status på GDPR (Carsten) 

Skriveren kigger på noget smart tilmelding til smagningerne 

Billeder fra sommerblindsmagningen lægges på. 

Liste fra november blindsmagningen lægges på. 

 

12. Eventuelt: Referater sendes ud til bestyrelsen senest to uger efter mødet 

(Skriver) Kassemesteren sender referat fra generalforsamlingen til skriveren. 

Annandale mail sendes ud af skriveren 

 

 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er 17. marts 2020 kl 19.00 hos Lars Mathiesen. 

 

http://one.com/

