
 Navn og formål 
 
§ 1. 
 
stk. 1.   Maltklubbens navn er : Den Danske Maltklub af 24 februar 1992. 
 
stk. 2.   Maltklubben som er hjemmehørende på Amager har Danmark som sit primære medlemsområde. 
 
stk. 3.   Det er klubbens formål at fremme kendskabet til Maltwhisky  gennem medlemsmøder, foredrag og 
             lignende arrangementer  samt rejseaktiviteter. 
 
stk. 4.   Klubben er uafhængig i forhold til sit valg af mærker til smagning af  Whisky Destillerier, dirstri- 
             butører og forhandlere.  
 
stk. 5.    Klubben er økonomisk baseret på  at hvile i sig selv.  Eventuelle overskud på arrangementer skal 
              komme klubbens medlemmer tilgode i form af indkøb af maltwhisky til de ordinære møder. 
 
stk. 6.    Klubbens fuld gyldige medlemmer er at betragte som andelshavere i  klubbens værdier. 
 
 

Medlemskab. 
 

§ 2. 
 
stk. 1.   Enhver som anerkender klubbens love , forordninger og vedtægter kan efter indstilling søge om  
              medlemskab. 
 
stk. 2.    Indstilling til medlemskab kan ske ved indstilling af et medlem,  - eller ved egen indstilling via 
              deltagelse i mindst et af klubbens arrangementer. 
 
stk. 3.    Medlemsskabet skal godkendes på det efterfølgende ordinære møde og står for fald hvis mindst 
              5 medlemmer taler imod dette. 
 
stk. 4.     Medlemsskabet ophører automatisk hvis man ikke har deltaget i et af klubbens arrangementer 
               indenfor de sidste 12 måneder.  (det er de 4 ordinære møder) 

 
stk. 5.     Det på generalforsamlingen ved tagende års kontingent skal være indbetalt senest 1 maj det på-              
               gældende år ellers bringes medlemsskabet til ophør. 
 
stk. 6.     Som fuld gyldigt medlem betragtes alle som overholder klubbens vedtægter, som er lige med i 
               kontingent og gældfri overfor klubben i øvrigt. 
 
stk. 7.     Bestyrelsen fører en medlemsprotokol  til hvilken medlemmerne skal oplyse adresse ændring, 
               nyt telefonnummer og lignende. 
                 
 

Pligter og rettigheder. 
 
§ 3.         
 
stk. 1.     Medlemmet har pligt til i videst muligt omfang at deltage i h.h.v madlavning og oprydning på 
               det hold, som man er blevet tilknyttet på generalforsamlingen.  (se bilag til vedtægter) 
 



stk. 2.     Medlemmet skal  i sin optræden på møder og i sammenhænge, hvor man bliver tolket som repræ- 
               sentant for klubben, samt dens arrangementer  optræde tilbørligt. 
 
stk. 3.     Medlemmet har ret til at deltage i klubbens arrangementer, stille forslag omkring disse og virke 
               aktivt til fremme for klubben formål og udbredelse af kendskabet til maltwhisky.   
 
 

Holdinddeling. 
§ 4. 
 
stk. 1.     Alle medlemmer bliver tilknyttet et af 4 hold som hver anden gang står for enten Madlavning eller 
               oprydning, samt h.h.v. en i baren præ og after. 

 
stk. 2.     På hvert hold vælger holdmedlemmerne en koordinator , som har ansvaret  koordinering af arbejds- 
               opgaverne, fremskaffelse af nøgle til klubben og kontakten til bestyrelsen. 
stk. 3.   Fravær fra et ordinært møde , hvor man er på et hold som har arbejdsopgaver kan medfører en 
               fritagelses afgift til dækning af holdets merarbejde. (forslag fra salen efterspørges / tolkning) 
 
stk. 4.     Holdinddeling, valg af holdkoordinatorer og fastsættelse fritagelsesafgift finder normalt sted på 
               den ordinære generalforsamling. 

 
 

Ordinære møder. 
 

§ 5. 
 
stk. 1.      Der afholdes ordinært møde med mad  og smagning, samt bedømmelse af 2 Maltwhisky 
                4 gange om året, og datoer for afholdelse fastsættes på generalforsamlingen. 
 
stk. 2.      De 8 malt som skal prøvesmages fastsættes enten direkte på generalforsamlingen eller ved 
                dennes fuldmagt til bestyrelsen. 
 
stk. 3.      De valgte malt skal i videst muligt omfang repræsentere den distrikts opdeling som forefindes 
                i Wallace Milroy’s Malt Whisky Almanac.  
 
stk. 4.      Medlemmerne giver  de enkelte maltwhisky karakter på en skala fra 1 til 10 , både som predinner og 
                afterdinner.  Gennemsnittet af disse giver All around karakteren. 
                – Der skal skrives navn på stemmesedlen 

 
stk. 5.      Den maltwhisky som opnår den højeste karakter i løbet af et kalenderår bliver kåret som Året Malt 
                i klubben og denne smages igen som den eneste på programmet til den ordinære generalforsamling. 
 
stk. 6.      Bestyrelsen kan uden for programmet have ekstra malt til prøvesmagning, dog uden ad disse 
                skal bedømmes.  
 
stk. 7.      De ordinære møder søges  afholdt,  således at der tages hensyn til en spredning i årets løb, samt 
                fordeling på  h.h.v. lige og ulige uger. 
 
stk. 8.      Programmet for et ordinært møde er som følger: 
 
                ca.  17.00 –17.30     Dørene åbnes og der gøres klar til smagning af pre-malten. 
                      18.00  - 19.30    Smagning og stemmeafgivelse på pre-malten. 
                      19.30  - 21.30    Start og afslutnings tidspunkt for middagen. 



                    21.30 -  22.15    oprydningsholdet rydder af og vasker op.   
                    22.15 -  23.00    Smagning og stemmeafgivelse på after-malten.  (den officielle afslutning) 
                                 24.00     Den fri bar slutter.   
  

Foredrag og Temadage 
 

§ 6. 
 
stk. 1.   Ud over de ordinære møder afholder klubben onsdags aftenen i form af foredrag eller Temaaften 
              med det formål, at gå i dybden whisky relateret emner. 
 
stk. 2.    Disse arrangementer som planlægges og afholdes af bestyrelsen er åbne for alle interesserede og 
              danner grundlag for deltagernes egen indstilling til medlemskab af klubben. 
 
stk. 3.    Hvis medlemmer ønsker at afholde egne arrangementer og bruger klubbens navn til dette skal der 
              for inden hentes tilladelse til dette hos bestyrelsen.  jvf. § 3. styk 2. 
 
stk. 4.    Klubben afholder i det omfang det er muligt fødselsdags/konfirmations fest til at markere, når de 
              tøndeandele som medlemmerne har i Hogshead’s  i Arran og Hazelburn runder de 3 år m.m.  
 
 

Kontingent. 
 

§ 7. 
 
stk. 1.   Det på generalforsamlingen fastsætte kontingent  (p.t. 200 kr. årligt) bruges primært til dækning af 
             klubbens udgifter til, administration, husleje, El og lignende, samt til indkøb af glas, porcelæn m.m.              
 
stk. 2.   Eventuelt overskud skal bruges til supplement til indkøb af sjældne maltwhisky til prøvesmagning. 

 
 

Generalforsamling 
 

§ 8. 
 
stk. 1.   Kun fuldt gyldige medlemmer kan deltage i generalforsamlingen med mindre bestyrelsen har 
             kompenseret for dette og hvis det er nævnt i udsendelsen til generalforsamlingen. 
 
stk. 2.   Medlemmet skal være gældfri overfor klubben for at have stemmeret. jvf. § 2. styk 5. 
 
stk. 3.   Generalforsamlingen er samtidigt kåringen af det forrige års Maltwhisky. 
 
stk. 4.   Arrangementet omkring generalforsamlingen forestås af bestyrelsen, som dog i forbindelse med 
             dette kan ud delegeres efter aftale til medlemmerne.   
 
stk. 5.   Generalforsamlingen skal afholdes i begyndelsen af året og inden 15 marts. 
 
stk. 6.   Indkaldelsen til denne skal udsendes skriftligt og senest 3 uger inden dens afholdelse. 
 
 
 
 



stk. 7.    Indkaldelsen skal minimum have følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. generalforsamlingens lovlighed og antal af stemmeberettiget. 
3. Bestyrelsens beretning.  a)  Årets gang 

b) regnskabet. 
c) Årets malt 

              4.    Indkommende forslag.   a)   Årets malt det kommende år. 
b) fastlæggelse af datoer for årets ordinære møder. 
c) Kontingent og pris for ordinære møder. 
d) fastlæggelse af Madhold og holdkaptajner. 
e) Øvrige forslag. 

              5.    Valg af bestyrelse.         a)   Formand/ Master of  Taste  ulige år, (2 år.) 
                                                            b)   Controle                               ulige år, (2 år.) 
                                                            c)   Kasserer/ Tressure                 lige år, (2 år.) 
                                                            d)   Sekretær/ChefWip                 lige år, (2 år.) 
 
             6.     Eventuelt. 
 
 
stk. 8.    Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling med samme varsel 
              som ved en ordinær generalforsamling.  jvf. § 8 styk 6. 
 
stk. 9.    Mindst 5 medlemmer kan ved skriftelig begrundelse via bestyrelsen indkalde til en ekstra ordinær 
              generalforsamling .  jvf.  § 2 styk 3  og § 8 styk 6. 
 

 
Bestyrelsen 

§ 9 
 
stk. 1.   Bestyrelsen er valgt til at varetage klubbens love og generalforsamlingens beslutninger og optræder 
             som klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. 
 
stk. 2.   Bestyrelsen skal tilstræbe at opnå enstemmighed gennem dialog i det daglige arbejde. 
 
stk. 3.   Bestyrelsen afholder møder efter behov, men altid i forbindelse med opstart af et nyt forenings år 
             og forberedelse til generalforsamlingen. 
 
stk. 4.   Ansvarsområderne for de enkelte bestyrelsesmedlemmer  er beskrevet i tillæg til disse vedtægter. 
 
stk. 5.    Medlemmer som er valgt til koordinatorer eller som sidder i generalforsamlings nedsatte udvalg 
              kan efter behov indkaldes til bestyrelsesmøder efter forudgående aftale. 
 
stk. 6.   Bestyrelses medlemmerne for dækket udgifterne i forbindelse med mødeafholdelse. 
 
stk. 7.   Et bestyrelsesmedlem har ved uenighed ret til i samråd med den øvrige bestyrelse lov til at ind- 
             kalde til en ekstraordinær generalforsamling for at afprøve medlemmernes holdning til den 
             beslutning, hvorom uenigheden er opstået. 
 

 
Hjemmeside 

§ 10. 
 



 
stk. 1.   Klubbens bestyrelse har sammen med på generalforsamlingen valgte medlemmer ansvaret for 
             en hjemmeside. 
 
stk. 2.   Hjemmesidens indhold som primært skal være af orienterende art omkring klubbens aktiviteter  
             skal  leve op til Klubbens formålsparagraf  i særdeleshed og øvrige vedtægter i almindelighed. 
 
stk. 3.   Der skal være mindst et bestyrelsesmedlem i hjemmeside redaktionen. 

 
 

Eksklusion 
 

§ 11. 
 
stk. 1.   Medlemmer  kan indstilles til eksklusion ved overtrædelse af  § 3 styk 1. og  2 med rekurs til 
            generalforsamlingen. 
 
stk. 2.   Ved manglende kontingent betaling  eller  gæld i forbindelse med ordinære møder eller lignende 
             arrangementer kan bestyrelsen efter 2 skriftlige varsler ekskludere medlemmet. 
 
stk. 3.a   Et ekskluderet medlem kan med en skriftelig begrundelse og argumentation få afprøvet den under 
               § 11. styk 2  nævnte eksklusion til forelæggelse  på en generalforsamling. 
  
stk.3.b    Denne skal være indsendt inden de under generalforsamlings punktet nævnte varsler. 
 

Foreningens ophør. 
 

§ 12. 
 
stk. 1.     Forslag til Foreningens ophør , skal varseles som beskrevet i § 8 styk 6 og § 8 styk 8 og styk 9. 
 
stk. 2.     Det kræver  at  ¾ majoritet  af de fuldt gyldige medlemmer stemmer for en nedlæggelse af  
               foreningen. før den betragtes som fuldbyrdet, og dette skal bekræftes på en generalforsamling 

               14 dage senere med dette ene punkt på dagsorden med almindeligt stemmeflertal . 

 
stk. 3.     Foreningens eventuelle formue og lager vil blive delt mellem de fuldt gyldige medlemmer efter 
               anciennitet  og almindeligt forholdstal. 
 
stk. 4.     For foreningens andele i Hoghs head gælder særlige regler, som indebære at de øvrige private 
               andelshavere skal tilbydes at købe klubbens andele til 90 % af den gældende dagspris. 
 

 
Hoghshead 

 
Foreningen har p.t.  h.h.v. 1/10 og 1/12 af to Arran Hoghshead og 1/9 af et Hazelburn Hoghshead. 
 
For disponering over disse skal der I hvert enkelt tilfælde  opnås  enighed med de øvrige andelshavere  
 - alt efter betingelserne for den pågældende andel. 
 
Den siddende bestyrelse repræsenter klubbens andele i de pågældende tønder. 
 
 
vedtaget og revideret på Den Danske maltklubs ordinære generalforsamling 23 februar 2001. 


