
Kære whiskyentusiaster og entusiastiske medlemmer af NWC, 
 
 
 
 
I ønskes hermed et godt og lykkebringende Nyt År 2015.  
 
Håber i er kommet godt ind i det nye år og har tilbragt en dejlig og fredfyldt juleperiode.  
 
Hermed indkaldes i til årets først whiskysmagning: NYBORGMALTEN samt klubbens generalforsamling. 
 
 
Indkaldelse: Generalforsamling & Nyborgmalt Smagning. 
 
Dato:   30. januar 2015  
Sted:   Nyborghallen , Halvej 1, 5800 Nyborg 
Tidspunkt:   Kl. 17.45 – ca. 18.45, Generalforsamling  
Tidspunkt:   Kl. 19.00 – ca. 21.30, Nyborgmalt smagning   
Pris for generalforsamling: Gratis for alle deltagere – der serveres kaffe, øl og 

vand til dette arrangement 
Pris for Nyborgmaltsmagning: Medlemmer kr. 150,- pr. person 

Gæster kr. 180,- pr. person 
 
Program for generalforsamling: Dagsorden på næste side -> 
Iflg. Klubbens gældende regler: 
 
§05 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
Ordinær generalforsamling indvarsles skriftligt med mindst en måneds varsel, og skal afholdes hvert år 
i januar måned.  
Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom mindst 10 
deltagere anmoder herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.  
Se dog §09 og §10.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden eller 
sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 

§06a Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, koordinator og 2 supplerende 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
I lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant. 
I ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 bestyrelsessuppleant 
 
Bestyrelse konstituere sig herefter med næstformand, sekretær og koordinator, på det første møde 
efter generalforsamlingen 
 

Der er kort pause mellem generalforsamling og smagning, hvor der serveres én øl og én 
sandwich pr. deltager. 

 
Der henvises samtidig til kassererens udsendte mail vedrørende kontingent !  
 
 
 
                             … 



Indkaldelse til Generalforsamling 
 

Fredag d. 30 januar kl. 17:45 
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning  
3. Kassererens beretning  
4. Fastsættelse af kontingent  
5. Indkommende forslag  
6. Valg ifølge lovene: 

a. valg af kasserer (Niels modtager ikke genvalg) 
b. Valg af bestyrelsesmedlem (Kenneth modtager ikke genvalg)  
c. Valg af bestyrelsesmedlem (Mogens modtager genvalg)  
d. Valg af bestyrelsessuppleant (Henrik genopstiller)   

7. Valg af Revisor  
8. Eventuelt  

 
 
 
Program for valg af Nyborgmalten 2015: 
 

Whisky-program 
 

1. Whisky nr. 1 
2. Whisky nr. 2  
3. Whisky nr. 3 
4. Whisky nr. 4 
5. Whisky nr. 5 
6. Whisky nr. 6 
7. Whisky nr. 7 
8. EVT én mere – bekræftes dagen op til afholdelsen.  

 
 

Smagningen afholdes således, at smagningen er blind. Dvs. at man ikke kender de whiskyer som 
serveres og der skal efter smagningen stemmes om hvilken der er bedst og skal være ”Nyborgmalten 
2015”.  
 
Smagning forestås af Martin Greve Jensen, fra Vinspecialisten Nyborg, der efterfølgende sælger 
whiskyen.  
 
Håber på mange tilmeldinger og god atmosfære til både generalforsamlingen samt smagningen.  
 
 
 
Mange hilsner 
 

Nyborg Whisky Club 
 


