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Nyhedsbrev – Januar 2007
Hej
Godt nytår - så er der nyt fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om Talisker smagning, generalforsamling, kommende
smagninger i 1. halvår af 2007 m.m.

Torsdag d. 18. Januar – Talisker smagning
Så er vi klar til årets første smagning i Aalborg Whisky Laug.
Denne gang er det den længe efterspurgt smagning – Talisker. Nærmere præsentation
er vist ikke nødvendig. Smagningen er KUN for medlemmer!!
Smagningen afholdes:
Torsdag d. 18. januar kl. 19.00 – ca. 22.30 i Duus Vinkjælder, Nytorv, Aalborg
Der er tale om en luksus Talisker-smagning – vi har fundet noget rigtig lækker
”kræs”. Lauget giver et ekstra stort tilskud pr. medlem og derfor er prisen meget
favorabel taget de gamle aftapninger i betragtning (sågar en 50 års Talisker....).
Prisen denne gang er 300 kr. for medlemmer.
En af whiskyerne er hemmeligholdt, da I skal have lov til at gætte – som helhed kan
jeg kun sige GLÆD JER!
Aftenens smageprogram:
1. Talisker 175th Anniversary bottling
2. Talisker Secret Stills of Skye 1955
3. Talisker 1982 20 år
4. Talisker 1. Release 25 år 57.8%
5. Talisker 1981 20 år Sherry Cask
6. En hemmelighed
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 med os andre.
Vi håber at du/I vil være med til at lave en rigtig hyggelig aftenen ud af denne
mini-smagning – vi garanterer for at det er nogle spændende aftapninger der er på
programmet.
NB NB NB
Ingen mad ifm. denne smagning – kun bidebrød under selve smagningen.
Til denne smagning er der plads til max. 34 personer, så vi kan kun opfordrer til
hurtig tilmelding, da der bliver rift om pladserne og det bliver først til mølle
princippet.
Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside
www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren
Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg (senest d. 15. januar).
Der åbnes for tilmelding d. 5. januar.
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23. Marts - General forsamling, samt smagning
Den 23. marts afholder vi den årlige general forsamling sammen med en smagning –
temaet er denne gang Blackadder Raw Cask versus Signatory (et brag af en
smagning). 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 (formand, næstformand og sekretær 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 formand, næstformand, sekretær
eller revisor.

Har du lyst til at deltage i bestyrelsen så skriv til os.
Kommende smagninger i AWL
Vi planlægger følgende smagninger – så husk at sætte kryds i kalenderen ved
nedennævnte datoer:
Dato
23. Marts 2007
19. April 2007
24. Maj 2007

Tema
Blackadder Raw Cask vs. Signatory + den årlige generalforsamling
Douglas Laing - Old & Rare Platinum – minismagning
Bourbon og Rye whiskey

Har du forslag til smagninger er du velkommen til at skrive til os.
Husk du er jo med til at forme vores forening og bestemme hvad vi skal smage.
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk.
Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.
Vi glæder os til at se dig til laugets smagninger i foråret.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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