
Referat bestyrelses møde 29/9-21 
 

 

Tilstede : Søren, Kent, Claus, Martin, Flemming. 

 

1.Velkomst : Skål. 

2. Generalforsamling : Generalforsamling 19 / 11. 

Økonomi og budget : Steffen er ikke tilstede, men han og Henrik har styr på det. 

Claus, Kent, Carsten, og Martin (Mundskænk) er på valg. 

Kent stiller ikke op igen,  Martin stiller op som bestyrelses medlem.  

3. Status på sidste smagning : Sherry cask. God smagning. vi kender ikke økonomien , Steffen er 
ikke tilstede. 

4. Status på næste arrangement : Medlemsaften, Vertikalsmagning 12 Flasker er tilmeldt. 

Søren laver rækkefølge. Flemming tager glas med. Kent tager skænkeprop med. 

5. Smagninger 2021: Søren har alt klart til  blindsmagningen. 

6. Fremtidige smagninger 2022: 

Feb: Ikoniske Destilleriaftapninger (Søren) kr. 500/650,- (luksus) 

Apr.: Luksus Blend & Single Grain (Søren) kr. 500/650,- (luksus) 

Jun.: Sommerblindsmagning (Flemming) ca. kr. 250/350,- (normal) 

Sep.: Jubilæumssmagning ”Destilleret 2007” (Søren) ca. kr. 250/350,- (normal) 

Nov.: Blindsmagning ”15 års jubilæum” (Søren) kr. 150,- (budget) 

Søren foreslog at vi prøver med billeder i stedet for præsentation til Jubilæumssmagningen 

Forslag fra Martin om smørebrød til Blindsmagningen “15 års jubilæum” i stedet for sandwich . 

Indkøbsbudget 2022: 

* ”Budget” smagning: kr. 150,- for medlemmer. Kun til generalforsamlingen. Ingen gæster. 
Indkøbsbudget = kr. 5000-6000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 500-600 pr. fl.) 

* ”Normal” smagning: kr. 250-350,- for medlemmer og kr. 350-450,- for gæster. 2-3 om året. 
Indkøbsbudget = kr. 7000-10000,- (v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 700-1000,- pr. fl.)  

* ”Luksus” smagning: kr. 400-500,- for medlemmer og kr. 500-650,- for gæster. 1-2 om året. 
Indkøbsbudget = kr. 11000-14000,-(v. 10 flasker giver det en gennemsnit på kr. 1100-1400,- pr. fl.)  

7.Medlemsaftener 2022 : Nytårskur 22 / 1 Kultur huset . skal booking ændres fra 15 / 1 Steffen ? 
(Carsten og Flemming) 

Temasmagning 7 / 10  (Carsten og Søren ) 

H2H (Claus og  ?) 



8. Udflugter og arrangementer : MWL Tour 2022 til Northern Highland (Carsten og Søren) Tilskud fra 
MWL på 100 kr pr deltager pr, overnatning. 

9. Regnskab og budget : Steffen ikke tilstede. sidste møde : 30 medlemmer Formue på 64712 kr ( 
whisky og bank ) 

10. PR hjemmeside og email : Carsten ikke tilstede. Behandles på næste møde. 

11. Eventuelt : Bestyrelses udflugt til Bordershop festival. Indkøb af flasker til smagning ( Claus undersøger ) 
Æresmedlem : Carsten følger op fra forrige referat. 
Whisky fra Viby : Vi har fået henvendelse om nogle flasker fra Viby, 
Vi byder på nogle flasker , Steffen byder privat på 6 flasker. 

Næste møde efter Generalforsamlingen. 

 


