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Nyhedsbrev – Februar/Marts 2005
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om Speyside smagningen, generalforsamling, kommende
smagninger, laug-whisky-glas m.m.
Næste smagning: Fredag d. 11. Marts Speyside-whisky
Denne gang skal vi, som flere af jer har ønsket, smage forskellige spændende
aftapninger fra Speyside området i Skotland. Smagningen afholdes:
Fredag d. 11. Marts kl. 19.00 – ca. 23.00 på Hotel Phønix, Vesterbro, Aalborg
Smageprogrammet ser pt. således ud (med forbehold for små justeringer):








Glenburgie 10 år sherry Gordon & Macphail
Benromach Traditionel
Mortlach Juuls 75års aftapning 46% 1983
Balmenach 12 år 43% Chiftains 1988
Benriach Signatory 427 fl. hoegshead
The Macallan 12 år 46% Cadenheads
Springbank 15 års (Cambeltown – en lille afstikker fra Speyside)

Det endelige smageprogram bliver lagt ud på nettet i løbet af ca. 8 dage.
Denne gang har vi allieret os med to store kapaciteter af foredragsholdere Kiss og
Angus. Kiss Trolle og Angus King driver whisky & Lifestyle i Odense en specialbutik
med flere end 350 singlemalts og 160 forskellige specialøl. Kiss Trolle startede
Danmarks største whiskybar i 1993 på restaurant Klos And´s i Odense og har arbejdet
med singlemalt i ca. 20 år. Angus har haft med whisky at gøre lige fra hans mormor
kom whisky på sutten. Født i Edinbourgh og har boet i Danmark i 7 år. Kiss og Angus
holder whiskyforedrag over hele landet og de er specialister på hver deres felt,
men en ting er sikkert de har mange gode historier i ærmet fra det virkelige
skotske liv. Alt i alt er der lagt op til en spændende og underholdende aftenen.
Midtvejs i arrangementet er der en lettere buffet incl. en øl/vand.
Samme aften (starter vi med) afholder vi den årlige generalforsamling (vi har nu
eksisteret i næsten 2 år - hurra) og dagsordnen er:
1. Formandens beretning
2. Kassererens (efter ønske bliver det revisoren) aflæggelse af regnskabet
3. Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse (formand, næstformand, bestyrelsesmedlem, sekretær og
kasserer er på valg denne gang)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Nogle fra bestyrelsen har ønsket at stoppe så andre og dermed ”frisk blod” kan
komme til. De ønsker at gøre plads til andre som har lyst til at deltage i
foreningsarbejdet. På den måde er vi med til at gøre foreningen mere spændende.
Vi håber at flere af jer har lyst til at stille op som kandidater, så vores
forening kan fortsætte.
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Skriv til os hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsen – ligesom evt. spørgsmål
omkring bestyrelsesarbejdet.
Tilmeldingen til smagningen foregår via vores hjemmeside eller ved personlig
henvendelse til Poul E & Aalborg Vinhandel.
Prisen denne gang er 300 kr. for medlemmer og 350 kr. for ikke-medlemmer.
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.

Torsdag d. 17. marts – Skotsk og Amerikansk whisky + en luksus rom
Denne smagning arrangeres af Queen Mary Pub i samarbejde med whiskyimportøren MacY
og vinhandleren Poul E & Aalborg Vinhandel. Smagningen afholdes:
Torsdag d. 17. Marts kl. 19.00 – 22.00 hos Queen Mary Pub, Vesteraa, Aalborg
Prisen er 235 kr. pr. person og du får som medlem af AWL, 10 % rabat ved
forevisning af dit medlemskort.
Se det store smageprogram på AWL’s hjemmeside under punktet ”Kommende
arrangementer”.
Tilmelding til denne smagning kan kun ske ved henvendelse hos Queen Mary Pub,
Vesteraa, Aalborg.
Bowmore-smagning
Ultimo april/primo maj vil vi afholde en ren Bowmore smagning – såvel yngre som
ældre. En rigtig luksus smagning - mere om det senere.
Blackadder-smagning
Medio maj vil vi, efter flere af jeres ønsker, afholde en Blackadder Raw Cask
smagning – med mange spændende aftapninger. Mere om det senere.
Spændende artikler
På vores hjemmeside kan du nu læse en spændende artikel/indlæg om en tur til Islay,
som et kommende medlem har været på.
Hold også øje med magasinet Frii, som er et tillæg til Nordjyske Stiftstidende –
kommer i marts måned – her er en artikel om vores laug. Bl.a. fotos m.v. fra vores
Macallan smagning i februar nede på Duus.
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.
Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen og den spændende smagning.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
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