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Medlemsinformation   –   www.odderwhiskylaug.dk   –    15. maj 2013 
 
Kære medlem af Odder Whisky Laug, 
 
Efter længere tids tavshed følger her endelig Nyhedsbrev #4 med nyt om de næste aktiviteter i 
Lauget. Formanden har været og er fortsat hårdt ramt af sygdom, og beklager de forsinkelser det har 
givet i informationsflowet til medlemmerne. Heldigvis har vi en aktiv bestyrelse hvor især 
næstformanden er trådt til med stor entusiasme, som det også fremgår af de følgende afsnit. 
 
Bestyrelsen har holdt konstituerende møde efter generalforsamlingen, og alle fortsætter på deres 
poster, mens Claus Bjerring Sørensen træder ind på posten som sekretær i stedet for Dennis 
Thomsen. Det er blevet besluttet at opruste på hjemmesiden, hvorfor Lars Halgreen i løbet af maj 
måned vil tiltræde som webmaster i tæt samarbejde med bestyrelsen. På mødet blev endvidere alle 
aktiviteter planlagt frem til næste generalforsamling – du kan se datoerne her nedenfor, og mere 
information vil følge i det næste nyhedsbrev. 
 
På baggrund af responsen på generalforsamlingen vedrørende bespisningen før smagningerne er det 
lykkedes Carsten Lambek at få en samarbejdsaftale i stand med Hou Slagteren, som vi vil prøve af 
de kommende par smagninger. Vi håber det falder i medlemmernes smag, så vi kan fortsætte denne 
tradition, som vi bliver misundt af mange andre whiskylaug rundt om i landet. Vi er i bestyrelsen 
stolte af, at den sociale del af foreningen går hånd i hånd med et højt fagligt niveau! 
 
Som omtalt på de seneste smagninger, så begynder vi efterårets aktiviteter med at arrangere en som-
mertur til to af de danske destillerier, Stauning Whisky og Fary Lochan Distillery. Næstformand 
Thomas Korsgaard har pakket en hel dag med whiskyoplevelser i samarbejde med folkene bag 
noget af Danmarks bedste whisky. Det foregår den 24. august fra tidlig morgen til sen aften (se 
nedenfor). Vi får både smagninger, mad, bustur og en masse kammeratligt samvær for den beskedne 
(laugssubsidierede) pris af kr. 495,-. Vi har bestilt en bus, der lige præcis kan medbringe alle 
foreningens medlemmer. Skulle du mod forventning IKKE have mulighed for at deltage, må du 
meget gerne meddele os dette pr. mail, da vi i givet fald vil åbne turen for gæster, inviteret af 
medlemmerne. 
 
Skynd dig hen i din netbank og få meldt dig til de næste to aktiviteter – der bliver rift om pladserne! 
 
Med venlig hilsen, 
 
Carsten Hering Nielsen 
Formand 
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Datoer de kommende, planlagte aktiviteter 

 
Smagning #8: Torsdag 30. maj 2013 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 
Smagning #9: Sommerturen – Stauning & Fary Lochan – Lørdag 24. august 2013 kl. 08.00-22.00 
Smagning #10: Torsdag 3. oktober 2013 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 
Smagning #11: Torsdag 14. november 2013 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 
Smagning #12: Torsdag 23. januar 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 
Generalforsamling og smagning #13: Torsdag 6. marts 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 
Smagning #14: Torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 
 

Kontakt – Webside – Mailadresse – Telefon 
 
Facebook:  www.facebook.com/groups/odderwhiskylaug 
Webside:  www.odderwhiskylaug.dk 
Mail:  odderwhiskylaug@gmail.com  
Formand:  Carsten Hering Nielsen – Mobiltelefon: 4033 1406. 
 

Smagning #8 – Highland Park Vertical v/Thomas Korsg aard – 30. maj 2013 
 
Titel: Highland Park Vertical  
Tid:  Torsdag 30. maj 2013 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 
Foredragsholder: Thomas Korsgaard, næstformand for OWL 
 
Program: 1. – Highland Park 12yo – OB – 40 % 
 2. – Highland Park 15yo – OB – 40 % 
 3. – Highland Park 18yo – OB – 43 % 
 4. – Highland Park 21yo – OB – 47,5 % 
 5. – Highland Park 25yo – OB – 48,1 % 
 6. – Highland Park 30yo – OB – 48,1 % 

7. – Highland Park ’Thor’ – 16yo – OB – 52,1 % - The Valhalla Collection – Limited 
       Edition (23.000 btls.) 

 
Sted:  Banegårdsgade 14, 1. sal, 8300 Odder (ovenpå Aldi – indgang til venstre i glastårnet) 
 
Pris:  300 kr. for medlemmer, 400 kr. for gæster (hvis der er ledige pladser)  
 
Spisning: Ja – Karbonader med kartofler, grønærter m.v. – fra kl. 18.00 formedelst kr. 75,- 
 
Deltagere:  Max. 32 – først til mølle får billetter 
 
Tilmelding:  Tilmelding sker pr. mail til odderwhiskylaug@gmail.com. Medlemmer har fortrinsret 

indtil den 23. maj kl. 08.00, derefter åbnes smagningen for ikke-medlemmer og 
gæster, der dog skal betale 400 kr. + evt. spisning. 

 
Betaling: Betaling skal ske til foreningens NYE konto: 
 Bank: BasisBank 
 Reg.nr.:  1671 
 Kontonr.:  1494902 

Der indbetales følgende 
 Smagning og mad: 375,- 
 Smagning alene:  300,- 

Kvittering fremsendes pr. mail efter betaling. 
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Sommertur til Stauning Whisky og Fary Lochan 

 

 
 

Næste nyhedsbrev 
 
Nyhedsbrev #5 udkommer primo juni 2013. Vi ses! 


