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Nyhedsbrev – Februar 2007
Hej
Så er der nyt fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om Blackadder/Signatory smagning, generalforsamling,
indkomne forslag, medlemsundersøgelse og kommende smagninger i 1. halvår af 2007.

Fredag d. 23. Marts – Blackadder versus Signatory smagning, samt general forsamling
Så er det tid for den årlige general forsamling sammen med en smagning – temaet er
denne gang Blackadder versus Signatory (et brag af en smagning tør vi godt love).
Smagningen afholdes:
Fredag d. 23. Marts kl. 18.30 – ca. 23.00 på Hotel Phønix, Vesterbro, Aalborg
BEMÆRK: Starttidspunktet er denne gang 18.30
Prisen denne gang er 325 kr. for medlemmer og 375 kr. for ikke-medlemmer.
To whiskies er hemmeligholdt, da I skal have lov til at gætte – som helhed kan jeg
kun sige GLÆD JER!
Aftenens smageprogram:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lochranza 1996(Arran), Island - 55,5% Clydesdale, Blackadder
Rosebank 1990, Lowland - 59,5% Blackadder Raw Cask
Blindsmagning – gæt én gang
Blindsmagning – gæt én gang
Tormore 1990, Speyside - 65,9% Clydesdale fra Blackadder
Benriach 1994, Speyside - 59,7% Signatory CASK. Portwood finish
Laphroaig 1999, Islay - 58,9% Signatory CASK
Caol Ila 1979, % Islay – 58,7% Signatory CASK

Foredragsholderen denne gang bliver Jens Sørensen fra Vejle (foredragsholderen vi
havde ifm. Highland Park smagningen forrige år). Han vil fortælle om Blackadder og
Signatory – 2 store uafhængige aftappere - og ikke mindst de forskellige
aftapninger vi skal smage. Jens har en spændende præsentation med og vil også
krydrer sit foredrag med nogle spændende historier. Han har for nylig besøgt
Skotland og har mange spændende billeder med derfra.
Midtvejs i arrangementet vil der være en spændende buffet fra Hotel Phønix.
Samme aften (starter vi med) afholder vi den årlige generalforsamling (vi har nu
eksisteret i næsten 4 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 og sekretær er på valg denne gang)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
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Ifm. generalforsamlingen har vi valg til bestyrelsen, her er formand, næstformand
og sekretæren på valg.
Jeg kan hermed meddele, at jeg ønsker at stoppe som formand og give plads til
"frisk blod og kræfter" på denne post.
Ikke at jeg er træt af foreningen - tværtimod og fortsætter også som menig medlem men trænger til en pause I bestyrelsesarbejdet.
Jeg vil godt sige TUSINDE TAK for den store opbakning I har vist foreningen og mig
som formand I de 4 år - det har været en meget stor fornøjelse at have været med
til at starte et af Danmarks største whiskylaug op. Jeg håber, at I alle fortsat
vil bakke op om foreningen og dens nye formand/bestyrelse.
Ligeledes ønsker vores kasserer, Lotte, at stoppe nu, hvilket vi er kede af, men
Lotte føler ikke at hun har tid nok til denne post. Dog vil Lotte stille op som
bestyrelsesmedlem i stedet for.
På det sidste bestyrelsesmøde, her i januar, fortalte både Lotte og jeg (kasserer
og formand) at vi ønskede at stoppe. Det gjorde at der var ønsker fra de øvrige i
bestyrelsen om at skifte poster, så det gør at alle posterne nu er kommet på valg.
Så til generalforsamlingen er følgende på valg:
Formand - Kim afgår som formand, Claus (pt. næstformand) stiller op som kandidat
Næstformand - Claus afgår som næstformand, Kasper (pt. bestyrelsesmedlem) stiller
op som kandidat
Kasserer - Lotte afgår som kasserer - I skrivende stund ingen kandidater til denne
post
Bestyrelsesmedlem - Kasper afgår som bestyrelsesmedlem, Lotte (pt. kasserer)
stiller op som kandidat
Sekretær - Klaus genopstiller til denne post
Revisor – Kim genopstiller til denne post
Har du lyst til at stille op som kandidat til en af ovennævnte poster er du meget
velkommen til at kontakte os eller mig direkte – og meget gerne inden d. 23. marts.
NB NB: Især kasserer-posten vil vi gerne finde en som er interesseret I denne
vigtige post. Du er velkommen til at kontakte Lotte for at få at vide hvad der
ligger I arbejdet. Lotte kan kontaktes på mail-adressen LDJ@db.dk
Bestyrelsen får ingen løn, men får medlemskab og deltagelse I smagningerne gratis,
som tak for indsatsen.
Til punktet indkomne forslag på generalforsamlingen: Ændringsforslag til
vedtægterne - paragraf 6
På nuværende tidspunkt ingen ting fra jer som medlemmer.
Bestyrelsen har følgende forslag:
I vedtægterne står der i paragraf 6 bl.a. følgende:
"...Der vælges formand, næstformand og sekretær for en toårig periode, og et
bestyrelsesmedlem samt kasserer for en toårig periode"
Her anbefaler vi følgende formulering:
"...Der vælges formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem for en toårig periode, og
næstformand samt en kasserer for en toårig periode. Disse to toårige perioder skal
være forskudt af hinanden"
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Dette betyder at vi er nødt til at lade næstformand og kasserer valgene gælde for
et år ifm. dette års valg og så til næste år for en to årige periode - ellers kan
vi ikke køre perioderne forskudt.

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. 21. marts).

Bestyrelsen vil gerne høre din mening om Aalborg Whisky Laug
Vi har lavet et spørgeskema, som vi meget gerne vil have dig til at bruge et par
minutter på at udfylde. Spørgsmålene går på laugets aktivitetsniveau m.v. og det er
vigtig for os i bestyrelsen at høre fra så mange medlemmer som muligt hvad I mener
om lauget. Ved hjælp af dette spørgeskema er du med til at forme vores laug.
Du kan kun finde spørgeskemaet ved at aktivere følgende link:
http://www.aalborgwhiskylaug.dk/polls/poll.htm
Du skal ikke opgive medlemsnr eller navn – så vær helt ærlig i dine svar – du er
helt anonym.
På forhånd tak for hjælpen!!

Kommende smagninger i AWL
Vi planlægger følgende smagninger – så husk at sætte kryds i kalenderen ved
nedennævnte datoer:
Dato
19. April 2007
24. Maj 2007

Tema
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 laugets smagninger i foråret og ikke mindst
generalforsamlingen d. 23. marts – velmødt!!
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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