
DAGSORDEN 27.08.2019 

1. Velkomst: Skål :-) 

Skål! 

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

Fed smagning, vel modtaget, og et lille overskud på kr. 300,- 

3. Status på næste smagning: Campbeltown vs. Dufftown (Gorm + Søren) (præsentation + 

tipskupon + mad) 

Flaskerne er i hus, og Gorm er tilmeldt 

4. Fremtidige smagninger 2019: Blindsmagning efter Generalforsamling (Søren) 

Søren er i gang med planlægningen 

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)  

Budgettet er stadig aktueæt 

5. Fremtidige medlemsafterner 2019: Benriach vertikalsmagning d. 4/10 (Søren+Carsten) 

2020: 

Islay smagning fra tur 10 flasker 

Campbeltown + Jura 10  flasker 

Highland Park smagning 12 flasker 

Semi blindsmagnig, Asien 10 flasker. Japan, Indien og Taiwan, 

Generalforsamling/Blindsmagning. 

2021: 

Sommerblindsmagning v Flemming/Kent 

Bestyrelsesbattle: 5 bestmedl. finder hver 2 flasker. Kent, Claus & Flemming finder et 

koncept. 

Skotch Universe: Synlig blindsmagning v. Søren 

Sensorik smagning v Søren/Carsten 

 

6. Forslag til medlemsafterner i 2019: Øl & Whisky” evt. i april (Carsten+Allan Glad) <> 

Favoritwhisky (Søren+Kent) <> 10 år Bestyrelsesjubilæum (Søren) <> Laugsmand vs. 



Laugsmand (Claus + Micky) <> Annandale Distillery (Carsten + Kent) 

Islay fotoaften – Birger/Carsten indkalder 

7. Udflugter og arrangementer: MWL Tour 2019 til Islay & Campbeltown (Carsten+Birger) 

Tilskud (MWL) = kr. 100,- pr. person pr. overnatning = kr. 600,- pr. person. Der indkøbes 

flasker til både en Campbeltown smagning samt en Islay smagning i 2020. 

 

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

34 medlemmer, Der er ca. +47.000 i kassen i kassen, Movilepay. Vi kører videre indtil der 

kommer et alternativ. 

9. Pr, hjemmeside og email: Abonnement hos one.com (Carsten) <> Opdatering af 

hjemmeside (Carsten) <> Visitkort hos Vistaprint (Carsten) <> Status på GDPR (Carsten) 

Vi laver en begivenhed på Facetunes 

Vi skal være mere opmærksomme på nye medlemmer og gæster til smagningerne. 

 

10. Eventuelt: Referater sendes ud til bestyrelsen senest to uger efter mødet (Skriver)  

Næste møde: Snak om tøjpriser 

Flemming og Carsten husker hinanden på at tage billeder af flaskerne til smagninger 

VIGTIGT: Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 10.12 2019 kl 19.00 hos Lars Mathiesen. 

Kent har julebag med 


