
Lær om korrekt fyring og optænding af din brændeovn 

Gratis whiskysmagning 

Generalforsamling 
 

Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 

Gl Hovedvej 3 (Flemming & Suzanne), Bjødstrup 
 

 

 

Mandag den 9. marts afholder Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening en ”tre-trins raket”, med et 

– synes vi selv – et spændende og alsidigt program.  

 

Vi starter kl. 19.00, hvor skorstensfejer Jørgen Keis, Lystrup kommer og fortæller om, hvordan man 

tænder korrekt op i brændeovnen – og mon ikke han fortæller generelt om korrekt fyring i 

brændeovne? Vi regner med, at dette indlæg varer til ca kl. 19.45, hvor vi efter en kort pause går 

over til generalforsamlingen (se dagsorden andetsteds i bladet). Under generalforsamlingen vil der 

traditionen tro blive fremlagt en beretning fra både formand og kasserer, blive aftalt nærmere om 

årets sommerfest – og til slut valg af forskellige poster. 

 

Når dette er forbi, vil vi afslutte med en whiskysmagning afholdt af Flemming Gerhardt-Pedersen, 

der siden 1995 har drevet Dansk Maltwhisky Akademi. Vi skal en lille rundtur i Skotland og lære 

mere om forskellene mellem de forskellige områder, hvor der destilleres whisky. Vi vil undervejs 

smage på nogle af Flemmings whiskies fra lageret. 

 

Alt i alt – en meget spændende aften, som vi regner med at afslutte ved 22-tiden.  

 

Af hensyn til værterne, er tilmelding nødvendig – ring enten på 86373311 eller send en email til 

info@dmwa.dk SENEST fredag den 6. marts 2015 kl. 12.00   

 

Det er gratis for medlemmer at deltage – er man ikke medlem / har man ikke betalt kontingent, vil 

der blive opkrævet et gebyr på DKK 85,00 pr deltager.  

 

Vel mødt 

 

Bestyrelsen 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. marts 2015 

(Generalforsamlingen afholdes efter indlæg af Skorstensfejer Jørgen Keis) 

 

a) Valg af dirigent 

b) Formandens beretning 

c) Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse 

d) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år 

e) Sommerfest 2015 

f) Valg til Bestyrelsen 

g) Valg af 2 revisorer 

h) Valg af suppleanter 

i) Indkomne forslag 

j) Eventuelt 


