Referat af Generalforsamling 2018 i Brabrand Whiskyklub
Fredag den 23. februar 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed det forgangne år.
3. Regnskab for klubbens virksomhed det forgangne år fremlægges og godkendes af
medlemmerne samt fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Valg af klubbens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.)
Ad. 1
Karsten Isager blev valgt til dirigent
Jeg - Søren Madsen - blev ikke valgt som referent, men jeg tog rollen alligevel J
Ad. 2
Formand Lars fremlægger bestyrelsens beretning ved en gennemgang af aktiviteterne i klubben i
det forgangne år.
•
•
•
•
•
•
•
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Året 2017 blev indledt med SMWS smagning den 6. Januar ved Thomas Korsgaard
Generalforsamling blev afholdt den 24. februar med efterfølgende smagning
En mindre gruppe tog til Whiskymessen i Kolding
Den 19. Maj blev der holdt smagning ’Blandet Landhandel’
Slatparty blev afholdt den 17. juni
Den 16. September blev der afholdt Mad med whisky - Whisky til Mad
World Tour smagning blev aflyst pga. for få tilmeldte.
Den 17. november blev der afholdt Glenlivet smagning
5. januar 2018 blev der igen afholdt SMWS smagning.

I det kommende år er følgende arrangementer planlagt.
Vi deltager i Whiskymessen den 3. marts.
Den 2. maj kl. 19:30 arrangeres der et lille formøde for dem der deltager i Orkney turen.
Orkney tur den 10.-13. maj.
Orkney smagning den 15. juni.
Slatparty den 17. august
Mad & Whisky – Mad med Whisky den 15. september kl. 18:00 i Gasværket. Vi skal finde et nyt
orkester.
Besøg Sall Whisky den 9. november
SMWS smagning med Thomas Korsgaard den 4. Januar 2019

Generalforsamling 2019 afholdes den 15. februar.
Beretningen godkendes med applaus.
Ad. 3
Kasserer Jan gennemgår klubbens regnskab.
Regnskabet godkendes med applaus.
Klubbens kontingent fastholdes.
100 kr. pr. år.
100 kr. gebyr ved indmeldelse
Ad. 4
Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer
Ad. 5
Lars Broni og Bent Johansen var på valg i år. De blev begge genvalgt.
Bestyrelsen i det kommende år består af:
• Lars Broni
• Jan Mølgaard
• Bent Johansen
• Steener Oksbjerre
• Søren Madsen
Som suppleanter blev valgt:
• Carsten Koudal
• Ingvald Andersen
Ad. 6
Bent Christensen blev genvalgt som revisor
Esben Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant
Ad. 7
Carsten Koudal foreslog at vi fik T-shirts med logo og/eller andre genstande der kan promovere
klubben.
Ideen er god og vi bør arbejde videre på den. En forudsætning er, at vi får produceret et logo der
kan bruges.

Sláinte

