Referat – MWL Generalforsamling 16-11-2018:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
Jesper Brozka blev enstemmigt valgt
3. Oldermandens beretning.
Normalt er der ikke de store forandringer i MWL år for år. Altid kører normalt på skinner.
Og det gælder også i året der er gået. Men få ting er alligevel sket.
Ny hjemmeside udarbejdet af Carsten Lindegaard. Tjek den ud…den er blevet super flot.
På vores hjemmeside kan man bl.a. læse lidt om hvordan MWL forholder sig til
Databeskyttelsesforordningen GDPR (populært kaldet Persondataforordningen). Det var
nemlig også en ny ting vi lige pludselig skulle forholde os til i år.
Sidste år introducerede vi MobilePay…dog med visse begynder vanskeligheder. Men her i
år har vi flyttet vores private aftale til en forenings aftale og nu fungere det optimalt.
Vi har inkl. dagens blindsmagning afholdt 5 officielle smagninger og 3 medlemsaftener. Vi
startede som altid året med…
Januar: Nytårskur
Jeg ved ikke hvor mange der deltog, men vi havde en skøn eftermiddag. Dejlig frokost. Og
som altid en stort smagsbord til fri afbenyttelse. Endnu engang en sjov aften og stor succes
hvor alle gik eller rullede hjem med et smil på læben.
Februar: Røgdykker II (10 flasker)
22 deltagere inkl. samplesæt. Super sjov aften. Masser af røg men overraskende også stor
kompleksitet og forskel på de enkelte aftapninger. Vi sluttede bl.a. af med den exclusive
Octomore Black Art (OBA) som for mig også blev aftens største oplevelse. Denne flaske
som MWL gav 1200,- for sælges nu på diverse auktioner for det 4 dobbelte. Så hurtigt går
det i whiskyverden. Alle der deltog bestod kurset og fik deres Røgdykker Diplom.
April: Grain Whisky (11 flasker)
24 deltagere inkl. samplesæt. En smagning jeg havde skruet sammen på baggrund af flere
ønsker via vores facebookgruppe. Desværre kunne jeg ikke selv deltage pga. personlige
omstændigheder, men håber alle der deltog fik en god oplevelse. Jeg ved bl.a. at I smagte
MWL dyreste indkøb til dato. En Girvan 1965 fra Jack Wieber. Og derudover flere
aftapninger fra lukkede destillerier som jo altid er sjovt, da man aldrig ved om det er sidste
gang man får muligheden. I alt gammel grain whisky med en samlet alder over 300 år. Jeg
selv måtte altså nøjes med et samplesæt, men det er stadig bedre end alternativet som ikke
er at smage dem.
Maj: Medlemsafte (10 flasker – Oldermand vs. Mundskænk ”The Fight Club”)
20 deltagere (tjek med Claus). Det blev en rigtig sjov og tæt kamp. Men vinderen blev
desværre min modstander Claus Mortensen med cifrene 3-2. Det er aldrig nemt første gang
man bliver besejret, men stort tillykke til Claus. Det var velfortjent. En genial Springbank
1997, 19yo fra sherry cask blev min undergang

Juni: WhiskEy (11 flasker – irsk + amerikansk bourbon)
18 deltagere inkl. samplesæt. En kombineret Irsk og amerikansk smagning. Altså fra de 2
lande hvor man staver Whisky med et E. 1.halvleg var 6 irske whiskies fra Teeling som alle
havde ligget på forskellige fade til slut. De 6 fadtyper var Merlot, Cabernet Sauvignon,
Portvin, Bourbon, Sherry og Rom. Generelt et højt niveau til lidt af en overraskelse for de
fleste fremmødte.
2.halvleg nød vi 5 amerikanske whiskies fra den uafhængige aftapper Malts of Scotland. Lidt
misvisende navn denne aften idet de fleste aftapningerne var bourbons fra Kentucky. Men
også sjove aftapninger fra staterne Tennessee og Indiana. Min favorit denne aften blev højst
overraskende en bourbon fra Heaven Hill. Den var dog noget speciel idet den havde fået en
portvins finish. Jeg løb da også med rester på den efterfølgende auktion.
September: SMWS (10 flasker)
18 deltagere inkl. samplesæt. Vores gode ven Gorm som jo også er en af Danmarks
dygtigste SMWS ambassadøre; havde skruet en genial smagning sammen med de bedste
og sjoveste flasker fra de seneste SMWS outturns. Bl.a. fik vi smagt en genial Armagnac.
Første gang i MWL historie at en sådan kom på programmet.
Oktober: medlemsaften – Bruichladdich vertikalsmagning (medbring egen flaske
Bruichladdich, Port Charlotte eller Octomore)
12 deltagere. Sjov og meget anderledes vertikalsmagning hvor alle 3 stile var repræsenteret.
Fra den næsten upeated Bruichladdich til den ekstremt peated Octomore. Alle der deltog fik
en stor oplevelse med hjem. Næste år bliver det en Benriach vertikalsmagning. Hold øje på
vores facebookgruppe hvor de første medlemmer allerede har ”låst” deres flaske..
November: Blindsmagning
Næste års smagninger
1. februar Luksus smagning
10 flasker destilleret mellem 1980 og 1990. Minimumsalder på 20 år.
5. april Funny Cask
12 flasker fordelt på 4 sæt. Alle 12 flasker har fået en spændende finish til sidste. Vi skal
selvfølgelig nyde aftapninger fra de mere almindelige fadtyper som Poetvin, Rom,
Sauternes, Marsala og Madeira, men også fra de mere unikke vinfade som Amarone,
Chardonney, Bordeaux og Burgundy. Men den nok mest unikke finish er på Stout Beer. Især
Irske Teeling og Skotske Edradour er godt repræsenteret denne aften.
7. juni Sommer Whisky
10 flasker som blindsmagning
6. september Campbeltown vs. Dufftown
10 flasker. Gorm har skaffet 5 flasker fra den gamle whiskyhovedstad Campbeltown og jeg
har skaffet 5 aftapninger fra Dufftown som i dag må betegnes som den nye
whiskyhovedstad. Men er den nu det. Det skal afgøres i direkte kamp hvor de 10 aftapninger
mødes H2H over 5 sæt.
15. november Blindsmagning
Som altid MWL Eksamen
Næste års medlemsaftener
Januar: Nytårskur (100% sikker)
Oktober: Vertikalsmagning (100% sikker)

Deruover arbejdes der på temaer som Øl & Whisky, favoritwhisky og enten en H2H
smagning hvis Claus er blevet udfordret eller jeg skruer min 10 års jubilæumssmagning
sammen som jeg ikke fik holdt sidste år hvor jeg rent faktisk havde 10 års jubilæum i
bestyrelsen.
4. Kassemesterens aflæggelse af budget og regnskab.
Kassemesteren gennemgik regnskab og budget
Som altid var der orden i sagerne
Ingen spørgsmål
Philip Nygård lagde beslag på den sidate Polo shirt
5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet er uæmdret for 2019, kr. 200 for et personligt medlemskab, og kr. 300,- for en
husstand.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er:
1 medlem til bestyrelsen – Flemming Nielsen blev valgt uden modkandidat
Teddy Pilhøj ville gerne afløses. Henrik Christensen ville stillede op, og blev valgt.
Midtsjællands Whiskylaug skylder Teddy stor tak for sin indsats gennem mange år.
8. Eventuelt
 Kent bemærkede at hjemmesiden ikke altid er opdateret i god tid inden f.eks.
generalforsamlingen.
Skriveren giver Kent ret, og vil gøre alt for at forbedre tingens tilstand.
 Indkøb af tøj med MWL logo – Kent ville gerne stå for dette.
 Det præciseredes at MWL’s støtte til turene, er kr. 100,- pr deltager pr. døgn, som
skal gå til transport.

