
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO:   6/9 2019   

VÆRT:   Brian V. 

DELTAGERE:  Fuldt hus 

AFBUD:           Ingen  

MENU: 3 *smørrebrød med æg/rejer, sild og kylling. 

Hertil drak vi øl og snaps. 

  
  

 Vi mødtes alle på rådhuspladsen hvor vi i samlet flok gik til 

Musen & Elefanten. Her havde Brian arrangeret at vi de næste 

par timer kunne holde vores officielle del af samlingen i fred 

og ro uden indblanding far barens øvrige gæster. 

Vi startede vores samling med en cohiba. 

Kl 18 havde vi ekstraordinær generalforsamling hvor vi skulle 

godkende vores reviderede vedtægter. Vedtægterne blev 

enstemmigt godkendt. Det blev ligeledes besluttet at sætte 

det månedlige kontingent op med 25 kr. Dette betyder, at der 

fremover vil være 4800kr til en ordinær samling og 7200kr til 

rådighed til vores årlige generalforsamling. 

Der blev naturligvis skålet i champagne. (Pol Roger resv. Brut) 

 

Forslag til samlinger i 2020: (Godkendes ved næste samling) 

 

Uge 10 - Torp 

Uge 22 - Niels 

Uge 36 - Jesper 

Uge 46 - Trangeled 

 

Aftenens skåle: 

 

Lundsvig og konen har fået nye biler. Fars hus er blevet solgt 

og røven virker igen. 

Sølles ældste datter er flyttet hjemmefra. 

Brian R. er erklæret rask. 

Niels har fået ny svigersøn. 

Brian V. fylder 50. 

Trangeled får snart retten til at bære høj hat. 

 



 

 

Stort tillykke og en stor skål til alle. 

 

 Aftenens cognac beskrives som følger : 

Toppen fra Gourry de Chadeville - Gourry de Chadeville 

Reserve Familiale. Navnet er paradis efter de eaux-de-vie’er der 

er i blandingen. De kommer nemlig fra den allerældste del af 

kælderen, der kaldes Paradis. Her gemmes de helt specielle 

reserver som er fundet værdige til en ekstra lang lagring. Med 

en lagringstid på mere end 50 år for den yngste del af 

blandingen, er der da også i sandhed tale om cognac fra 

Paradis i mere end en forstand. 

Farven er mørk med en varm glød. Duften dækker alle de 

klassiske nuancer fra Grande Champagne med tørrede 

frugter, træ og fadlagring som går over i Gourrys specielle 

smag med den tunge, tunge rancio. Smagen er stor og langvarig 

med noter af blommer, dadler, kirsebær og en tung sødme, der 

indikerer den lange lagringstid. Eftersmagen fortsætter bare 

og bliver ved med at udvikle sig…… 

 

Der var bred enighed om at dette var en cognac fra øverst 

hylde, hvilket gav sig til udtryk i vores vurderinger og 

bedømmelser. den blev beskrevet således: 

 

“Nødder og frugtagtig sødme dog med skuffende smag” 

“Duft og smag af blommer, stærk og tør” 

“Smager fantastisk” 

“sublim farve med god smag” 

“Meget mørk med smag af chokolade” 

“Smag af rosiner, abrikos, jord/nødder, karamel” 

 

Prisen blev gættet til mellem 600 - 1525kr og inden angivelse 

af pris, vurderede vi den til  

 

 

 

Efter angivelse af pris på 2700kr faldt bedømmelsen en smule, 

men ender dog på 

 

 

  

 
 



 

 

 

 Aftenens cigar blev beskrevet som følger: 

Oliva er en familie ejet cigarmærke som går tilbage til 1886Når du nyder en Oliva 

cigar bliver du hensat til tobaksplantagerne i Nicaragua. Man oplever 

kompleksiteten fra Nicaraguas fineste tobakker blandet af den unikke blødhed fra 

Sumatra-dæksbladene fra Ecuador. 
Oliva familien hører hjemme i Nicaragua, hvor de er en af de 

største dyrkere af tobaksplanter af Cubanske frø. 

Serie V er en kompleks blend af Long filler fra Nicaragua. 

Blended med specielt fermenteret tobak fra Jalapa Ligero. Det 

hele afsluttet med Habano Sun Grown dæksblad. Serie V 

Robusto  er blended til at give en ”full-bodied” smag. Der findes 

noter af kaffe og mørk chokolade og der er en underliggende 

og velafbalanceret ”spice” tilstede igennem hele cigaren. 

Cigaren blev beskrevet således: 

 

“God cigar, mørk og tør” 

“Krydret” 

“Dufter fermenteret med meget pebret duft” 

“God størrelse og brænder fint” 

”Dufter lidt af sure tæer. Stærk men smager godt” 

“Let krydret med mild smag af peber” 

“Flot og kraftfuld cigar” 

 

Vi gættede priser mellem 90 - 135kr og det gav en foreløbig 

bedømmelse på  

 

 

 

Efter angivelse af pris på 94kr landede vi på samme 

bedømmelse, altså… 

 

 

 

 

Aftenen sluttede med drinks og højt humør. Tusind tak Til 

Brian V. for et rigtig godt arrangement. 

 

Næste samling er den 15/11 hos Lundsvig. 

 

 

Carsten 


