
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:      Generalforsamling 

DATO: 20. Marts 2015  

VÆRT: Brian Vesterager 

DELTAGERE: Niels, Brian R & V, Jesper, Søren, Carsten T & JT, 

Jacob 
Afbud:            Ingen 
MENU: 

Forret 
Krydderurter omviklet med laks, pyntet med lakserogn og 

sennepsdressing hertil hj.bagt brød 
Alsace Pinot Gris 2012 

 
Hovedret 

Oksemørbrad med gedeoste fyldte Grillede kartofler 
Fennikel salat og Rødvinssovs m/bacon 

 
Dessert 

MoccaNougatNutella Lagkage 
Portvin, Graham´s 20års 

  

 FORLØB: 
 
Samlingen starter vanen tro med Generalforsamling og at vi er 
fuldtalligt fremmødt og til tiden. BR startede med et glas vand 
(grundet fredagsbar)til velkomsten imens vi andre nød en øl. 
Efter endt Generaforsmaling med tapas og Moet Chamnpagne 
(se ref nedenfor) gik vi til bords og nød den skønne mad som 
vores cocigeneralforsamlings kok Camilla havde kreeret. 
 
Skåle:  
Trangeled, gennemført Meyers Pølsekursus, Vi glæder os til at 
smage 
Jacob, Ny motor i bilen, så nu med næsten ny bil 
Trangeled, Datter flytter ud igen. 
Niels, 25 års jubilæum i Care 
Niels, Bedstefar til lille Emily d. 22. aug. 
Brian R, 2 års jubilæum i Unilever 
Niels, Care har arvet  



 

 

Torp, single igen 
Torp, Paramediciner eks, om tre uger, og job garanti i 9 år 
Trangeled, ny MTB model 2014 til 15..16…17K men så blev det 
også en model 2015 
 
 

 COGNAC: Remy Martin – Louis XIII 
 
 
Vi endte med en karakter på 4,75 – fordelt fra 3 til 6 
Det var en svær cognac at bedømme, specielt ifht. Pris. 
Vi har givet 5.500,- men den danske handelspris er 17.500 
Pr. flaske 
  

 til 17.500,- 

Om cognac´en blev der sagt: 
Flot smag, Massere af nyancer, 
flot farve, god duft, meget  
ren i smagen, tone af rosiner,  
let nødde tone, sød og let i 
munden, lille tone af jord, 
usammenlignelig, fantastisk, 
skuffende ifht. forventning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tak for et dejligt arrangement til Brian Vesterager 
Næste samling hos Jacob Lundsvig d. 12. Juni 2015 (uge 24) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ref. Generalforsamling 20. Marts 2015 
 
Det blev noteret at Generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 
 
Ordstyrer Brian Rasmussen 
 

1.Formandens årsberetning, Sølle bemærkede en mangel på arrangementer vi kunne deltage i, events, smagningen 
mv. henstilt til at der stadig er lidt problemer med vores allemail, ellers har 2014 været et stille år, kun få afbud, 
hvilket har været dejligt at se engagerede medlemmer ☺ 
 
2.Økonomi, alle betaler som de skal og Økonomien ser sund ud optil denne samling var der på kontoen godt 12.000 
nu da vi har godkendt et lille økonomisk overforbrug til oplevelsen af en dyrer cognac ender klubbens formue på 
1.000,- 
 
3. Valg af bestyrelsen. 
Formand genvalgt Søren 
Næst formand genvalgt Brian R 
Kasseren genvalgt Jesper 
Humidormaster genvalgt Niels 
Webudvalg genvalgt Brian V & Jacob 
 
4. Medlemsantal max. 12. 
Det henstilles til at prospekter og gæster bliver bedre informeret om klubbens samlinger og regler før de inviteres 
med. Det er vigtigt at linierne er klare omkring prospekter, er de gæster eller vil de være medlemmer? 
Carsten Torp har måske et prospekt – Borgstrøm 
Jacob har måske en gæst 
 
Evt.  
BV webudvalget ønsker et html program, betalt af klubben. 
Sølle, ønske om sommer arrang. Hos BV i sommerhuset 
Torp, undre sig over den lave økonomi, henstiller foreslag til næste generalforsamling om indbetaling/kontingent 
hæves til 200,- pr.md. (150 til samling, 25 til GF 25 til opsparing) 
 
 
Der takkes for god ro og orden, mødet hæves og der gåes til bords. 


