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Nyhedsbrev – Januar 2005
Hej
Godt nytår - så er der nyt fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om MacAllan smagning, generalforsamling, ændret
rabataftaler, laug-whisky-glas m.m.
Næste smagning: Fredag d. 4. Februar MacAllan-smagning
Så er vi klar til årets første smagning i Aalborg Whisky Laug.
Denne gang er det den længe ventet vertikal smagning af whiskies fra MacAllan.
MacAllan som er høj aktuel i øjeblikket – læste du f.eks. artiklen i Nordjyske
Stiftstidende d. 20. januar ?
Smagningen afholdes:
Fredag d. 4. Februar kl. 19.00 – ca. 23.00 hos Duus Vinkjælder, Nytorv, Aalborg
Vi skal kun smage whisky fra MacAllan destilleriet – såvel original aftapninger som
mange uafhængige aftapninger. Det store smageprogram ser således ud (hold fast):











MacAllan 12 års – original aftapning – sherry fade
MacAllan 12 års – original aftapning – Oak (Bourbon fade) – den nye MacAllan
MacAllan Replica 1841 – original aftapning
MacAllan Replica 1876 – original aftapning
MacAllan 13 års – Douglas Laing
MacAllan 1985 (18 år) - Scott’s Selection
MacAllan 1995 Speymalt – Gordon & MacPhail
MacAllan 1989 (12 år) – Cadenhead
MacAllan 1990 (13 år) – Blackadder Raw Cask

Denne gang afholder vi smagningen selv – dvs. at der bliver ingen foredragsholder.
Dog vil vi (fra bestyrelsen) knytte et par ord til de produkter vi skal smage
ligesom vi håber at nogle af jer vil sige noget i løbet af aftenen og dele din
viden om MacAllan med os andre. Vi ved at nogle af jer har en stor viden om netop
MacAllan. Vi håber at du/I vil være med til at lave en rigtig hyggelig aftenen ud
af denne lidt utraditionel smagning – vi garanterer for at det er nogle spændende
aftapninger der er på programmet.
Til denne smagning er der plads til max. 60 personer (og kun medlemmer), så vi kan
kun opfordrer til hurtig tilmelding, da der bliver rift om pladserne.
Tilmeldingen foregår via vores hjemmeside eller ved personlig henvendelse til
Poul E & Aalborg Vinhandel – vi åbner op for tilmeldingen søndag d. 23. Januar og
det bliver først til mølle princippet.
Prisen denne gang er 250 kr. pr. medlem.
Midtvejs vil Duus Vinkjælder sørge for sandwich og øl/vand.
Whiskyglas
Også denne gang vil vi medbringe laugets eget whiskyglas med vores logo på.
Vi udleverer et glas gratis til de medlemmer som deltager på smagningen, og som
endnu ikke har fået et glas.
Der vil selvfølgelig også være mulighed for at købe glassene denne aftenen til
60 kr. pr. stk. og 2 for 100 kr.
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General forsamling, samt smagning
I marts afholder vi den årlige general forsamling sammen med en smagning – enten en
Blackadder Raw Cask eller en Highland / Speyside smagning (endnu ikke afgjort)
Dagsordnen for general forsamlingen vil være:
1.
2.
3.
4.
5.

Formandens beretning
Kassererens aflæggelse af regnskabet
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse (formand, næstformand, bestyrelsesmedlem, sekretær og
kasserer er på valg denne gang)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag til denne generalforsamling skal være os skriftlig i hænde senest d. 15.
februar (via e-mail eller brev)
Det gælder også hvis du ønsker at stille op til nogle af bestyrelsesposterne eller
revisor. Pt. ved vi at der skal i år findes en ny sekretær og en ny kasserer, da de
ikke ønsker at genopstille. Har du lyst til at deltage i bestyrelsen så skriv til
os, så Aalborg Whisky Laug kan fortsætte.

Ændret rabataftaler
Rabataftalen med The Queen Mary Pub, Vesteraa (på hjørnet tæt ved Jomfru Anegade)
er ændret så du nu får 10 % på alt i pub’en – f.eks. øl, frokost, cocktails, whisky
m.v. - ved forevisning af medlemskort.
Betaling ifm. tilmeldinger til smagninger
Når du tilmelder dig en smagning så skal vi modtage betalingen fra dig senest 5
dage efter tilmeldingen - det er nemmest for os administrativt og vi er fri for at
rykke dig for betaling. Vi håber alle vil være os behjælpelig.
Kommende smagninger i 1. halvår af 2005
Af kommende smagninger i Aalborg Whisky Laug kan vi fortælle at vi i løbet af det
foråret har planer om følgende arrangementer:







Blackadder Raw Cask Single Malt
Bowmore smagning
Islay smagning – ikke besluttet endnu
Highland / Speyside smagning – ikke besluttet endnu
Broar – gamle aftapninger fra det lukkede destilleri – ikke besluttet endnu
Vores hjemkøbte auktionswhiskies

Har du andre forslag – skriv til os.
Se mere om arrangementerne på vores hjemmeside www.aalborgwhiskylaug.dk.
Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

