
Ebberup Madklub – Generalforsamling 2/1 2010

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Statsministerens beretning
4. Ministeriernes beretning
5. Indkomne forslag

1. Tildeling af midler til forsødning af vedrørende (Jost)
2. Optagelse af nye medlemmer – skal bære t-shirt med skriften ”på prøve”, samt 

drikke en Fernet Branca (Kasper)
3. Arrangementer for det nye år (Martin)

6. Valg af bestyrelsesposter
7. Planer for det kommende år
8. Eventuelt

1.
Kasper Elkjær blev valgt til dirigent.

2.
Mikkel Warnick blev valgt til referent.

3.
Statsminister Martin Steentoft, bød velkommen og leverede beretning for det forgangne år. Der var i 
beretningen fokus på at dette var det første officielle år i Ebberup Madklub, et år med mange 
successer. På ganske kort tid har vi formået, at få nedfældet et sæt gode vedtægter, en hjemmeside 
er kommet til og den første sommerfest i madklubbens historie blev afholdt; med statsministerens 
egne ord ”er det gået godt og har været en succes.

Statsministerens beretning blev enstemmigt godkendt.

4.
Minister for marketing Jost Jørgensen, kunne berette at det forgange år havde budt på launch af 
website på adressen www.ebberupmadklub.dk, hvilket på nuværende tidspunkt ikke bliver 
overrandt af besøgende.
Et andet tiltag marketingministeriet havde i år 2009, var at have en løber med i Lillebælt  
Halvmarathon, som kom under de to timer, projektet forsøges gentaget i 2010.

Økonomiminister Mikkel Warnick, fremlagde beretning for økonomiministeriet og kunne i denne 
sammenhæng fortælle at økonomien har det godt. Årets resultat når ikke forrige, hvilket skyldes 
den fænomenale sommerfest der blev afholdt, som ligeledes gjorde et stort indhug i klubkassen. Til 
trods for det realiserer vi stadig et pænt overskud; og indbetalings koefficienten er forhøjet.

Barminister Claus Pedersen med beretning for selvsamme ministerie. Ministeren måtte erkende at 
det havde været lidt sløjt, havde kun formået at underholde med en drink (en mojito), glemte drinks 
til sommerfestens sejlads. Mente at han eventuelt kunne trække sig.

Ministeriernes beretninger blev enstemmigt godkendt.

5.
1) Jost fremlagde forslag for at der blev afsat penge til såkaldte værtinde gaver; dvs. et mindre  

beløb til e.g. blomster til fruen i huset. Det blev vedtaget at der kunne bruges op til 150 pr. 

http://www.ebberupmadklub.dk/


sommerfest/generalforsamling og at gaven leveres af det gæstende hold.

2) Kasper opstillede forslag til at nye medlemmer på optagelse skulle bære t-shirt med  
påskriften ”på prøve” samt drikke en Fernet Branca. Punktet ledte til en diskussion af nye 
medlemmer generelt, hvortil konklusionen blev, at det nok ville blive svært at finde og 
optage nye medlemmer. Det blev besluttet at tilføje paragraf til vedtægterne der beskriver,  
hvorledes situationen omkring gæster og prøvemedlemmer skal håndteres.
:: grundlag : en gæst kan medbringes pr. arrangement, dog bliver generalforsamlingen 
formodentlig en sejtrækker. Prøvemedlemmer, skal kunne bidrage med noget specielt 
(eventuelt have kontakter i den russiske mafia) eller have særstatus i forhold til de 
øvrige medlemmer.

3) Martin stillede forslag om at få flere sammenkomster på plakaten. Til dette forslag var der 
bred opbakning, så længe dette ikke påvirker økonomien negativt således evt. 
generalforsamlingen skal bestå af smalkost.
Det blev derfor besluttet, at såfremt nogen har en god ide skal de være velkomne til at 
indkalde i mere eller mindre officiel form.

6.
Fordelingen af bestyrelsesposter faldt således ud.

Statsminister – Kasper Elkjær
Martin havde valgt at gå af efter et godt år, så nye kræfter kunne komme til.

Marketingminister – Jost Jørgensen

Økonomiminister – Mikkel Warnick

Barminster – Jost Jørgensen

Underholdningsminister – Martin Steentoft
7.
Forslag til det kommende år.

• Nytårsfest
• Nordiskfilm/Carlsberg/Grill
• Sverige – ødegård
• England – færge
• Sommerhus – søndervig/ringkøbing

8.
Ønske om fælles slips.
Logo.
Tatoo.
Flere madopskrifter på nettet.

Aftenen forløb således.
Forret 19:07
Foisgras 20:09
Hovedret 21:06
Dessert 00:07



Og bød på en række fremragende citater:

”Det noterer du lige ik – osse?” - Mini (20:10)
”At sige et stykke kød kan være for stort, er blasfemi” - Jost (21:17)
”Aldrig slug en klat der smager af salt og sild” - Elkjær (22:38)
”Hvis ikke du kan lide lugten i bageriet så smut” - Larsen (00:06)

Med dette slukker vi og siger på gensyn til næste år.


