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Opsamling på emner berørt på generalforsamling d. 11/3-2011
Lad mig indlede med at fortælle at dette er et uddybende svar fra den samlede bestyrelse til 2 af
emnerne som blev bragt op på generalforsamlingen d. 11/3-2011.
Det officielle referat af generalforsamlingen vil være at finde på vores hjemmeside i løbet at kort tid.
1. Vedr. valget af dage hvorpå vi holder smagninger
Dette emne kommer op hvert år på generalforsamlingen!
’Hvorfor holdes smagningerne altid på tors- og fredage når jeg ikke kan deltage’?
Vores mini-smagninger -som afholdes om torsdagen- sælger ud som varmt brød…
Det siger os i bestyrelsen, at hovedparten af vores medlemmer ikke har noget problem med at
smagningerne afholdes på en torsdag og at der højest er en lille håndfuld af vores medlemmer som
ikke har mulighed for at deltage på disse mini-smagninger pga. arbejde eller andre aktiviteter.
Bestyrelsens samlede holdning til dette er, at det er bare ærgerligt og vi kan ikke gøre alle
tilfredse!!
Vi annoncerer vores datoer for smagningerne i god tid, så er der en smagning som man har lyst til
at deltage i, så har man med stor sandsynlighed mulighed for at planlægge efter det.
Samtidig er der spørgsmålet om lokaler…
Vi har en MEGET fordelagtig aftale med The Irish House og lokalet er med sin størrelse perfekt til
mini-smagningerne… også selv om torsdage kan byde på støj fra fodbold på storskærm ovenpå.
Vedr. lokaler:
Vi kan ikke få gratis lokaler på en fredag – det vil altid involvere enten betaling og/eller køb af
mad til arrangementet hvis det placeres på en fredag… og så ryger prisen hver gang op i
minimum 500kr pr. smagning – og det er der heller ikke nogen der er interesseret i !!
…Og når vi på de store smagninger kan ’holde prisen lidt nede’ er det fordi at vi fra klubkassen
giver et tilskud til hver deltager…
Lokaler uden for midtbyen? Nej, det tror vi ikke på i bestyrelsen – det er simpelthen for svært
for folk mht. transport… og andre lokaler i midtbyen kan vi med stor sandsynlighed ikke få lov
at benytte uden vederlag – og så er vi tilbage ved punkt 1.
2. Vedr. tur til whiskymessen 2011 i Kolding
Nej, AWL arrangerer ikke nogen til Whiskymessen i Kolding d. 2 April.
Årsag: Sidste gang vi forsøgte at arrangere en tur var der 16 tilmeldte – inkl. bestyrelsen!
Der er derfor ikke fornuftig økonomi i - og dermed noget ønske fra bestyrelsens side - om at lægge
arbejde i at arrangere en tur til messen. Så, Beklager! men årsagen ligger hos medlemmernes egen
interesse i at støtte op om et sådan projekt! Vi vil dog gerne tilbyde at videregive det information
som vi har omkring busleje osv. hvis der er nogen som selv vil arrangere en tur til Kolding.
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