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Nyhedsbrev – Januar 2006
Hej
Godt nytår - så er der nyt fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om Islay smagning, generalforsamling, bustur til
whiskymessen, kommende smagninger i 1. halvår af 2006 m.m.

Fredag d. 20.
Så er vi klar
Denne gang er
smage når der

Januar – Islay smagning
til årets første smagning i Aalborg Whisky Laug.
det røg, tang, tjære, boldværk, salt, jod og hvad man nu ellers kan
er tale om rene Islay-whiskies.

Smagningen afholdes:
Fredag d. 20. januar kl. 19.00 – ca. 23.00/23.30 i Krøyer salen på Park Hotel, John
F. Kennedys plads, Aalborg (lige overfor banegården)
Der er tale om en luksus Islay-smagning – vi har fundet noget rigtig lækker ”kræs”,
det betyder også at prisen denne gang er lidt dyrere (foruden at Lauget giver et
ekstra stort tilskud pr. medlem).
På opfordring fra flere af jer laver vi to pris-tilbud til jer:
2 cl. af hver whisky og prisen er 350 kr. for medlemmer (400 for ikke-medlemmer)
3 cl. af hver whisky og prisen er 475 kr. for medlemmer (525 for ikke-medlemmer)

Foredragsholderen denne gang bliver Peter (tidligere fra Krut’s Karport) fra
København, som vil fortælle om de forskellige destillerier og deres udmærkede
whiskies og krydrer det med spændende historier. Er der noget Peter ”brænder” for
så er det netop Islay.
En af whiskyerne er hemmeligholdt, da I skal have lov til at gætte – som helhed kan
jeg kun sige GLÆD JER
Aftenens smageprogram (små justeringer forbeholdes):
1. The Big Smoke 60 %, Duncan Taylor
2. Peek Reak 61,8 % Blackadder Raw Cask
3. Caol Ila 1990 15 år Blackadder Raw Cask
4. Laphroaig Highgrove House 1991 (destilleri aftapning)
5. Bunnahabain - Mackillop´s Choice 1976 (25 års)
6. Bruichladdich 20 års destilleri aftapning
7. En hemmelighed
8. Port Ellen (enten 25 års Old Malt Cask eller 21 års Scott´s selection)
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Park Hotel.
Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside (er åbnet)
www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren
Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg (senest d. 18. januar).
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General forsamling, samt smagning
I marts afholder vi den årlige general forsamling sammen med en smagning – temaet
endnu ikke afgjort. Dagsordnen for general forsamlingen vil være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formandens beretning
Kassererens aflæggelse af regnskabet
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse (bestyrelsesmedlem og kasserer er på valg denne gang)
Valg af revisor
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 som bestyrelsesmedlem, kasserer eller
revisor. Har du lyst til at deltage i bestyrelsen så skriv til os.
Lørdag d. 1. April - Whiskymesse i Kolding
Så er vi klar til at tage imod tilmeldinger til Whiskymessen i Kolding.
Vi gentager succes’en fra 2004.
Vi arrangerer en bustur, i en luksus bus, til Kolding og retur.
I prisen er inkluderet busturen og indgangsbillet til selve messen.
Se mere om selve messen på www.whiskymessen.dk og hvad du får for indgangsbilletten
(gratis smagsprøver på 100-200 whiskies og meget meget mere......)
Som sagt er indgangsbilletten med i din pris.
Vi har valgt eftermiddagsseancen - hvilket betyder at busturen afgår fra Aalborg
kl. 12.00 og forventet hjemkomst kl. 23.00 - sted m.v. får du at vide senere.
Indgangsbilletten til messen får du udleveret under selve busturen.
På mange opfordringer har vi besluttet at du som medlem kan tage din
ledsager/kone/mand eller en kammerat med til en special pris.
Aalborg Whisky Laug giver dig som medlem et tilskud.
Priserne er følgende:
350 kr.
Pr. medlem
725 kr.
Pr. medlem + en ledsager (350 + 375)
425 kr.
Ikke-medlem
Tilmelding og betaling = sikret en plads.
Ønsker du at deltage i nogle af messens special arrangementer skal du selv sørge
for tilmelding via www.whiskymessen.dk
Vi kan kun anbefale at du deltager i en/flere af Masterclasserne – de er lærerige
Kommende smagninger i 1. halvår 2006
Vi planlægger følgende (forbehold for justeringer):
 Japanske whiskies
 6 Classic Malt - Distillers Edition(det er luksus udgaverne) (Mini-smagning)
 Port Ellen smagning (Mini-smagning)
 Duncan Taylor smagning
 Douglas Laing - Old & Rare Platinum (Mini-smagning)
Ovennævnte smagninger er endnu ikke plansat men vil blive det I løbet af januar.
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk
Vi glæder os til at se dig til laugets smagninger i foråret.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug
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