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NYHEDSBREV II – APRIL 2010
Hej Whisky-venner,
Vi har –lidt forsinket- haft det første bestyrelsesmøde efter vores generalforsamling i marts måned.
På mødet blev der bla. lavet opsamling på netop generalforsamlingen, medlemskaber og nye
medlemmer og vi føler at vi vil dele vores vinkel med jer. Og så har vi ændret lidt på temaet til
smagningen i september måned - Læs mere nedenfor…

NYT MEDLEM ELLER FORNYELSE AF MEDLEMSKAB FOR PERIODEN 1/4-2010 31/3-2011:
Vi har passeret 1. april og det betyder at medlemskabet af AWL skal fornyes, hvis man fortsat ønsker at
kunne deltage i de attraktive mini-smagninger i løbet af året.
Kontingentet for medlemsåret er uændret kr. 200,Beløbet skal, som sædvanligt, indbetales på vores bankkonto med angivelse af
medlemsnummer i beskedfeltet for indbetalingen.
Nye medlemmer opfordres også til at melde sig ind, nu i starten af den nye
medlemsperiode.
Vi har i bestyrelsen besluttet at hvis du indmelder dig eller fornyer dit medlemskab inden 20
maj 2010, så er du med i lodtrækning om en flaske whisky. Vinderen vil blive kontaktet
direkte primo juni.
Jo hurtigere du (gen-)indmelder dig kan vi også få bestilt medlemskort som bla. giver rabat hos Skjold
Burne Vinhandel i Bispensgade, Aalborg

Som lovet ovenfor vil vi uddybe de vigtigste kommentarer som faldt på generalforsamlingen:
Denne gang var ikke anderledes end tidligere – det var de samme emner der blev nævnt som de
tidligere år, så nu sætter vi det på skrift så I kender vores bevæggrunde 1 gang for alle…

Nedenstående fra generalforsamlingen 12/3-2010 på Hotel Phoenix, Aalborg:
Vi tager dem kort herunder:

1. ”Hvorfor er der ikke flere store smagninger?”
Svaret er såmænd ligetil… Årsagen er faktisk dem der danner foreningen – nemlig deltagerne selv…
og ufravigeligt deraf også økonomien i smagningen.
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Hvis vi holder store smagninger skal vi bruge:
2 flasker af hver whisky på smagningen
Større lokaler – disse koster penge (op mod 3000,-) eller som minimum skal vi bestille mad
på stedet (ca. 200,- pr. kuvert)
Vores pris på smagningen udregnes altid efter en udsolgt smagning for at holde prisen nede for
deltagerne. Når smagningen så ikke bliver udsolgt sidder foreningen tilbage med et stort underskud.
Dette skal ikke ske ret mange gange før pengekassen er tom og vi så slet ingen forening har mere.
Et godt eksempel er (utroligt nok) Islay-smagningen i november 2009 hvor vi normalt har udsolgt (65
personer), men der kun var 44 deltagere inkl. bestyrelsen! Og hvis en Islay-smagning ikke længere kan
trække fuldt hus, så kan andre temaer heller ikke.
Derfor disponerer vi som vi gør på dette område og i stedet holder et større antal mini-smagninger hvor
vi stort set kan være sikre på at have udsolgt

2. ”Jeg er ikke medlem mere fordi jeg aldrig får plads på mini-smagningerne…”
Udledt af ovenstående i punkt 1 holder vi så i stedet disse små, mere eksklusive, smagninger med
noget rigtigt godt whisky.
Vi udmelder præcist hvornår vi åbner for tilmelding til smagningen, og har man ikke mulighed for at
tilmelde sig der for at få en plads, så er det bare ærgerligt!
Der er stor interesse for disse smagninger netop fordi der typisk er noget spændende på programmet
og vi er klar over at 34 pladser ikke er mange. En anden faktor er at det ikke altid er muligt for os at få
fat i mere end 1 flaske af en spændende aftapning.
Afslutningsvis vil vi sige at hvis man ikke nåede at få en plads på en mini-smagning, så skriv til os
alligevel for at komme på venteliste, da vi typisk får 1-2 afbud op til smagningerne.

3. ”Hvorfor holdes mini- smagningerne altid om torsdagen?”
Her er vi tilbage til økonomi og lokaler generelt. Vi låner f.eks. kælderen på The Irish House GRATIS! og
derfor kan vi servere noget spændende whisky til en fornuftig pris.
Vi kan ikke låne kælderen om fredagen på The Irish House på grund af almen belægning på stedet og
skal vi ud og have andre lokaler på en fredag, så er vi tilbage ved lokale-vilkårene under punkt 1

4. Kan man ikke bare servere 1 cl af eksklusive flasker på store smagninger?
Jo, det kunne man i teorien godt, men helt ærligt? 1cl?? Det er ikke ret meget hvis man skal have
mulighed for at smage ordentligt på den… Jeg er klar over at vi til generalforsamlingen i marts
havde valgt at servere 1cl af den sidste Highland Park men det var efter vi havde smagt 8 andre, så
aftenen må siges at være dækket på whiskymæssigt plan.

Bestyrelsens samlede konklusion på disse indlæg fra deltagerne på generalforsamlingen er
derfor følgende:
Med en fornuftig økonomi og udsolgte mini-smagninger og med 2 store smagninger, hvorpå vores
økonomi kan holde til at tage et underskud, vælger vi at fortsætte som hidtil.
Samlet set så var der også kun 4 kritiske røster til generalforsamlingen og ingen indkomne forslag
til behandling så derfor vil vi antage at vi i det store hele gør et godt stykke arbejde.
…og så kan vi jo slutte af med den klassiske sætning ”man kan aldrig gøre alle 100% tilfredse…”
Mvh
Bestyrelsen i Aalborg Whisky Laug
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SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2010
Programmet ser ud som følger, så tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):
TORSDAG
19/8
Kl 1900
LOKALE
IKKE
FASTSAT

TORSDAG
16/9
Kl 1900
LOKALE
IKKE
FASTSAT

TORSDAG
14/10
Kl 1900

Isle of Arran vertikal-smagning
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arran
Arran
Arran
Arran
Arran
Arran

10år, 46%
1995 10år, 55,3%, sherry cask#10, 360 flasker
1997 5år, 58,3, cask 1041, 341 flasker
1996 MACY 10th Anniversary, 10år, 48%, cask#718, 450 flasker
Amarone Cask, 55%, Limited Edition
1997 11år, sherry cask#933, 57%

Old Time Skotland Rundt-smagning (BEMÆRK: Tema ændret)
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glenfarclas 1966 43år
Macduff, 1968 38år
Springbank 21år 46% (gammel aftapning)
Ben Nevis 1970 26år
Ardbeg Committee Reserve, tappet 2002
Linlithgow (St. Magdalene) 1982 26år
Vi har fået et forslag på mail – TAK – vi arbejder på sagen 
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **

LOKALE
IKKE
FASTSAT
FREDAG
12/11
Kl 1900

ISLAY-SMAGNING
Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer
Program ikke fastsat

LOKALE
IKKE
FASTSAT
Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug
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