
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO:  24. marts 2017   

VÆRT:  Brian Vesterager 

DELTAGERE:  Jacob, Niels, Carsten Trangeled, Søren, Jesper, 

Brian R  

Afbud:             Carsten Torp   

MENU: 

Jordskokke suppe m/kam muslinger og Crÿlité (eller noget)  

– hertil Riesling 

Oksemørdbrad, kartoffeltoppe med Portvinssauce og salat  

– hertil Primitivo 

Hvid Chokolademoussecreme m/appelsin noget (smagte godt)  

– hertil 30 Offley Portvin 

 

  

  
 FORLØB: 

 Vi indledte med generalforsamling – som blev holdt i 

selskab med vanlig Champagne og snacks. 

 Årsberetning blev godkendt 

 Regnskabet ligeså – kommentar fra kasseren:  

kassen er tom 

 Valg til bestyrelse: 

 Formand: Sølle 

 Næstformand: Brian R 

 Kasser: Jesper 

 Humidor mester: Niels 

 Webmaster: Jacob 

 Medlemsantallet uændret. 

 Økonomi: Det blev besluttet at sætte kontingent op til 200 

pr. mand pr. måned, således at vi kan holde en lidt dyrere 

samling. Første gang April mdr. 

 Det blev endvidere besluttet af flytte uge 24 til uge 22 



 

 

samt uge 12 til uge 10 – hvis torp kan sige ja til dette. 

 

Herefter gik vi til bords og fik dejlig mad. Der blev sædvanen 

tro skålet til højre og venstre: 

Ny Bil, Hund, 50 år, folkepension, tatoo, Ford, Kano, 

selvbyggeri, dyresex(kaninparring), D’anglaterre  

 

Herefter gik vi til smagningen hvor det jo kun er en Cognac der 

smages. Cigar blev røget fra Humidoren. Det blev ikke en lang 

aften for de fleste, men tilgengæld blev alle trætte  

 

 COGNAC: Martell – Extra 

Der var tale om en gammel XO er ukendt årgang  

Som altid var holdningerne delte i.f.t. smag og duft. Krydret, 

skarp, komplex, sprittet, med frugt, uden frugt 

En vis enighed var der dog om pris og karakter.  

Før pris: 3,7 => 4 pris vurderet fra 675-995,- 

Efter pris 3,- 

Pris: 1098 

   
 

Der var general enighed om at cognac’en ikke var dårlig og 

sagtens kunne drikkes i festlig lag, den var dog alt for dyr. 

 

 
 CIGAR  

Her blev der røget fra kassen, samt hvad der eller var 

medbragt. 

  

 

 
 

Vi takker for et godt og hyggeligt arrangement og ser frem til at 

mødes igen i Tune i uge 22 
 


