AALBORG WHISKY LAUG
www.AalborgWhiskyLaug.dk
Bank: Spar Nord
Reg.nr. 9366 Konto 4563357725

NYHEDSBREV – APRIL 2007
Hej Medlemmer,
I dette første nyhedsbrev efter vores generalforsamling vil der være kort omtale af mødet, information
omkring fornyelse af medlemskabet for 2007 samt introduktion til de 2 sidste smagninger i 1. halvår af
2007.

GENERALFORSAMLINGEN:
Vores generalforsamling d. 23/3 2007 på Hotel Phoenix bød ikke på nogen overraskelser. Vores
fremmødte medlemmer godkendte det forgangne års regnskab og foreningens gøren uden
indvendinger.
Dog var det trist at skulle sige farvel til Kim Nielsen som formand. Dette bevirkede en rotation af
bestyrelsesposter, samt et nyvalg af Kasserer til foreningen.
Læs hele referatet af generalforsamlingen og hvem den nye bestyrelse er på vores hjemmeside
www.aalborgwhiskylaug.dk
Kim Nielsens store arbejde synes jeg dog fortjener en ekstra tak i dette nyhedsbrev
TAK KIM!

FORNYELSE AF MEDLEMSKABET FOR 2007/2008:
Vi har nu passeret 1. april 2007 og er dermed gået ind i den nye medlemsperiode som løber frem til
31/03 2008. Der blev på generalforsamlingen vedtaget at kontingentet fortsat skulle være kr. 200,Indbetaling af kontingentet kan ske på 2 måder:
1. Indbetaling på Laugets konto i Spar Nord Reg.nr. 9366 Konto 4563357725 med angivelse af
eksisterende medlemsnummer i meddelelsesfeltet til modtager i din netbank. HUSK DET!!
Dette er langt det nemmeste – både for os og dig !!
2. Indbetaling hos Vinhandleren Poul E Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, 9000 Aalborg senest
lørdag 5. maj – husk også her at angive dit navn og medlemsnummer!!
BEMÆRK!: Du skal altså IKKE bruge hjemmesiden til at forny dit medlemskab.
Det er KUN helt nye medlemmer som skal have nyt medlemsnummer som skal melde sig ind via
hjemmesiden. Eksisterende medlemmer skal benytte sig af en af de 2 ovenstående betalingsformer.
Medlemskort for 07/08 vil blive udsendt ultimo maj/primo juni.
HAR VI IKKE MODTAGET DIN BETALING INDEN MANDAG D.7 MAJ ANTAGER VI AT DU IKKE
ØNSKER AT FORNY DIT MEDLEMSKAB OG DU VIL BLIVE SLETTET FRA MEDLEMSLISTEN!
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SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2007
APRIL:
Torsdag d. 19. April 2007 Kl. 19.00 – Douglas Laing Old Rare & Platinum
-----> MINI-SMAGNING - 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER !!!
En længe ventet mulighed for at smage noget godt gammelt whisky. 
Aftapperen Douglas Laing’s top-serie bærer navnet Old Rare & Platinum – og disse whiskies er virkelig i
mange tilfælde både gamle, sjældne og mange penge værd.
Alle Platinum-aftapninger er tappet fra ét enkelt fad og fordi fadene er så gamle giver de sjældent mere
en end et sted mellem 100-250 flasker.
Vi har fremskaffet 5 pragteksemplarer fra denne serie som vi skal forkæle vores ganer med her i April
måned.
De 5 aftapninger på programmet er:
1.
2.
3.
4.
5.

Longmorn 1968 35 år, Speyside, Nabodestilleri til Benriach
Macallan 1977 28 år, Speyside, ”Rolls Royce’en” blandt Single Malts fra Speyside
Craigellachie 1973 32 år, Speyside, sjældent set som single malt
Royal Lochnagar 1974 30 år, Highlands, destilleriet som er nabo til Queen Elizabeth’s Balmoral Castle
Ardbeg 1975 30 år, Islay, behøver næppe nogen nærmere introduktion…

Smagningen afholdes på The Irish House (i kælderen), Østerågade 25 (Nytorv) 9000 Aalborg
Prisen for denne LUKSUS-smagning er 325 kr. og er kun for medlemmer!!
Husk at betale kontingent også, ellers er det ikke muligt at deltage i denne smagning!
Der åbnes for tilmelding d. 4. april – og som altid gælder først-til-mølle princippet.
BEMÆRK: Tilmeldinger modtaget pr. mail, via hjemmesiden eller på anden vis inden den officielle
åbningsdato vil blive anset for ugyldige og slettet!!!

MAJ:
Torsdag d. 24. Maj 2007 Kl. 19.00 – Bourbon & Rye fra USA
-----> MINI-SMAGNING - 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER !!!
Efter ønske fra flere medlemmer har vi valgt at holde en smagning med Amerikansk Whiskey. Hvem
husker ikke da Whiskyskribenten og kultpersonen Jim Murray holdt smagning på Aalborg Kloster og
næsten overbeviste os om at vi var tættere på de højere magter med amerikansk whiskey i
munden…og man er jo tilbøjelig til at give manden ret 
Smageprogrammet ser foreløbigt sådan ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Van Winkle 10år 53,5% - Klassikeren ved fadstyrke
George T. Stagg 65,9% – Kåret som verdens bedste bourbon
Old Potrero 62,2% Rye – Destilleret på pot stills i San Francisco
Frankfort 1989 10år 62% - Fra Aftapperen Wm. Cadenhead som er stor inden for Skotsk whisky
Van Winkle Family Reserve Rye 13år – 100% Rye… and it shows – Lækker!!
Aftapning ikke fastsat

Sted og pris endnu ukendt…(mere følger)
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Kommende smagninger i AWL for efteråret 2007
Vi planlægger indtil videre følgende smagninger i 2. halvår af 2007 – så husk at følge med på
hjemmesiden og i nyhedsbrevene
Tema
Glenfarclas Vertikal smagning – bla. 3x 40års aftapninger
Islay-smagning (sidst på året)

Har du forslag til smagninger er du altid velkommen til at skrive til os.
Husk at du er med til at forme vores forening og bestemme hvad vi skal smage.
Følgende forslag er i øjeblikket oppe til overvejelse:
- Springbank smagning
- Laphroaig smagning
- Blended Whisky
- Irish Whiskey
Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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