Aalborg Whisky Laug
Bredegade 18
9000 Aalborg
www.AalborgWhiskyLaug.dk
Bankkonto: Spar Nord - Reg.nr. 9366 Konto 4563357725

Nyhedsbrev – April 2005
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om fornyelse af medlemskab, Bowmore smagning, kommende
smagninger m.m.

Fornyelse af medlemskab
Så skal vi til at tage hul på et nyt medlemsår og dermed er det også tid for
betaling af kontingent. Jvf. generalforsamlingen d. 11. marts blev det vedtaget at
kontingentet fortsat er 200 kr. for et år. (gyldighedsperiode 1. april 2005 - 31.
marts 2006)
Du bedes derfor indbetale 200 kr. SENEST d. 30. april - betalingen kan foretages på
en af følgende måder:
 som bankoverførsel (HUSK at opgive navn eller medlemsnr. ifm. overførslen)
til vores konto i Spar Nord - Reg.nr. 9366 Konto 4563357725
 få et girokort tilsendt (du bedes skrive til os at du vil have et sådan)
 personlig henvendelse til Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg
Såfremt du IKKE ønsker at forlænge dit medlemskab bedes du meddele os det via mail
- vi vil også meget gerne høre hvorfor du evt. ikke ønsker at være medlem mere.
Alle medlemmer får et nyt medlemskort - dvs. det gamle er ikke længere gyldigt.
Ved fornyelse af medlemskabet beholder du dit medlemsnr.
Såfremt vi ikke hører fra dig senest d. 30. april, så er du udmeldt af foreningen.

Tilmeldingsprincipper ifm. små smagninger
På generalforsamlingen blev der diskuteret intenst om tilmeldingsprincippet for
vores ”små smagninger”. Vi har efterfølgende diskuteret det på et bestyrelsesmøde
og bestyrelsen er enig om at vi fastholder ”først til mølle” princippet.
Uanset hvilket princip vi måtte vælge kan vi ikke gøre alle tilfredse og ”først til
mølle” princippet er lettest for os at administrere.

Næste smagning: Onsdag d. 4. Maj Bowmore
Et rigtigt spændende arrangement tør vi godt love.
Denne smagning er speciel lavet for Aalborg Whisky Laug – og vi kan ikke gentage
dette arrangement. Dog vil vi hvis der er ekstrem stor tilslutning prøve senere
(til efteråret eller næste forår) at arrangere en rundvisning på Spritfabrikkerne.
Der kan kun være 36 deltagere og det betyder helt sikkert at nogle af jer ikke kan
komme med pga. overtegning – men bestyrelsen har valgt at gennemføre arrangementet.
Arrangementet ser således ud:
Kl. 17.30 – Vi mødes på Spritfabrikkerne præcist og får en guidet rundvisning. Vi
får at vide hvordan spritten laves (som jo er samme fremstillingsmetode
som whisky)
Kl. 19.00 - Vi går ned på skibet Elbjørn og skal høre et spændende foredrag om
Bowmore Whisky af Leif Kjærgård (foredragsholderen som vi havde
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fornøjelsen af ifm. Islay smagningen i februar 2004). Ja og så skal vi
selvfølgelig også smage på produkterne.
Prisen denne gang er 400 kr. for medlemmer og kun for medlemmer.
Smageprogrammet er under udarbejdelse – men glæd dig, vi skal smage mange spændende
aftapninger af Bowmore – også nogle rigtige gamle.
Det endelige smageprogram bliver lagt ud på nettet senere.
Midtvejs i arrangementet vil køkkenet på Elbjørn serverer en lettere ”skotsk
whisky-platte” for os incl. en øl eller vand.
Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside eller ved
personlig henvendelse til Poul E & Aalborg Vinhandel.
NB NB NB
Til denne smagning er der plads til max. 36 personer, 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 tilmeldinger mandag d. 18. april og
det bliver først til mølle princippet.
Vi gør opmærksom på at hvis du vil med til denne smagning, som medlem, så
forudsætter det at du også har indbetalt dit kontingent.

Kommende smagninger
Af kommende smagninger i Aalborg Whisky Laug kan vi fortælle at vi i løbet af det
næste godt halve år har planlagt følgende:







Medio/Ultimo maj – Blackadder smagning
Primo Juni – Broar (20 + 30 års) og Ardbeg (1972 + en overraskelse)
2. halvår 2005 – Lowland smagning
2. halvår 2005 – Ukendte destillerier
2. halvår 2005 – Stor Springbank smagning
2. halvår 2005 – Islay-smagning

Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk.

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.

Til orientering så er der lagt evaluering af Speyside-smagningen, referat og
regnskab fra generalforsamlingen på vores hjemmeside.
Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.

Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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