
Generalforsamling Ebberup Madklub 12/3 2011
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1.
Claus Pedersen blev valgt til dirigent.
 
2.
Jost Stricker blev valgt til referent
 
3.
Kasper Elkjær kunne, i form af sidende statsminister berette, at det havde været et godt og 
nemt år. Året havde budt på en sommerfest, hvor der var lagt vægt på at komme ud i naturen i 
form af en velorganiseret svampejagt i Øksenrade Skov.
Kasper kunne yderligere berette, at han følte at medlemmerne, var ganske tilfredse med det 
udførte hverv.
 
Statsministerens beretning blev enstemmigt godkendt.
 
4.
Økonomiminister Mikkel Warnick kunne stolt præsentere det første egentlige årsregnskab i 
Ebberup Madklub regi.
At stort se alle medlemmer nu betaler det månedlige abonnement rettidigt og at årets resultat 
endte på 1.579,37 kr. var blandt hovedingredienserne i ministerens beretning.
 
Marketingsminister Jost Stricker gjorde status over det forgangne år og kunne konstatere 
en mindre fremgang i antallet af besøgende i på klubbens hjemmeside, men måtte i samme 
ombæring erkende at målet med antallet af indslag ikke var blevet opfyldt.
Et par succeser kunne dog nævnes en rangering som nummer 8 ved søgning på madklub på 
www.google.com samt 102 visninger af sommerfest videoen “Ebberup Madklub på svampejagt”
 
Underholdningsminister Martin Steentoft der i løbet af året havde budt på lidt nylonstrømpesjov 
konstaterede, at det er en speciel post at besidde, og at det er svært at få passet noget relevant 
underholdning ind.
 
Barminister Jost Stricker med en kort beretning. Underholdningsministeren kom ham i 
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forkøbet med den elskede St. Vitus til sommerfesten. Så han havde kun formået at forkæle 
medlemmeren med en flot Cuba Libre.
 
5.
Indkomne forslag
 

1. Kasper Elkjær med forslag om at finde en løsning på et passende logo.
 

Det blev besluttet at vi prøver at gå videre med følgende kriterier. “Tegneserie streg”, 
symbolet 5 og farverne sort, rød, guld/gul og hvid.

 
2. Jost Stricker med forslag om forhøjelse af kontingent til 150 kr. gældende fra april 2011.

 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og klokken ringede.

 
3. Jost Stricker med forslag om en årlig regulering af kontingentet.

 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 
4. Jost Stricker med forslag om vedtægtsændring af § 3 stk. 3

 
Fra:
“Der holdes én årlig generalforsamling hvor der kan besluttes ændringer
i klubbens vedtægter. Vedtægtsændringer skal altid vedtages
enstemmigt.”
 
Til:
“Der afholdes én årlig generalforsamling, hvor der på baggrund af
indkomne forslag kan foretages beslutninger som vedrører ændringer i
klubbens vedtægter. For at et forslag kan tages op på
generalforsamlingen skal det være Statsministeren i hænde seneste 14
dage inden generalforsamlingen og afsender skal tydeligt fremgå.
Vedtægtsændringer skal altid vedtages enstemmigt.”
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 
5. Kasper Elkjær med forslag om indførelse af en fiskal.

Forslaget kunne ikke godkendes i sin oprindelige form. Det blev derfor besluttet, at  
økonomiministeren opretter tarif tabel indenfor hvilken fiskalen handler. Tarif tabellen 
godkendes af klubbens medlemmer inden effektuering.

6. Forslag om oprettelse af oprettelse af Ebberup Madklubs Venner - en “klub” for venner 
af klubben.
Vedtaget, første medlem af Ebberup Madklubs Venner - Klaus Jørgensen.
Elkjær kontakter ham.



 
7. Forslag om oprettelse af et Menuministerie

Oprettelsen af et menuministerie vedtages og det besluttes i samme ombæring at 
underholdningsministeriet nedlægges.

Menuministeren har som ansvarsområde at arrangere maden til sommerfest og 
generalforsamling. jf. Klubbens vedtægter.
 

6.
Valg
 

● Statsminister
Martin Steentoft og Kasper Elkjær på valg. Martin valgt med stemmerne 4 mod 1

  
● Økonomiminister

Mikkel Warnick genopstiller og vælges enstemmigt.
 

● Marketingsminister
Jost Stricker genopstiller og vælges enstemmigt.

 
● Menuminister

Martin Steentoft og Jost Stricker opstiller. Jost bliver klubbens første Menuminister med 
stemmerne 3 mod 2 - på et løfte om Pyttipanna. Mikkel afslutter med kommentaren “Der 
skal være meget mad”.

 
● Barminister

Kasper Elkjær og Claus Pedersen opstiller.
Af kandidaternes valgtaler kan uddrages.
 
Elkjær: Vil gerne prøve kræfter med den ædle kunst at købe god vin.
 
Mini: Vil gerne forbedre sig fra sidste gang og introducere os for venner han har mødt - 
samt drinks han ikke kan huske.
 
Elkjær bliver klubbens nye barminister med stemmeren 3 mod 2.

 
7.
Næste års planlægning
 
Intet konkret kom op. Denne varetages af de ansvarlige ministerier.
 
8.
Eventuelt
 
Ingen havde yderligere bemærkninger.



  
 
Citater:
 
Hvis man er sommelier, så er sure tæer og bad ass gældende karakteristika - Elkjær (19:30)
 
Hvem var det der var Johnny race ren sidste gang - Larsen (20:30)
 
Så tog man fingeren og så røg den bare ind - Elkjær (20:35) om bøffen i NV
 
Om nummerologi: (20:45)
Elkjær: Jeg er en 10’er
Jost: Ligesom Preben
Elkjær: Jeg er også født af ham
 
De var så store, de var så dejlige, jeg har aldrig oplevet noget lignende - Mini (22:05)
 
Hold nu kæft kælling jeg propper en camembert op i fissen på dig - Larsen (00:04)
 
Du minder mig egentlig om en ung Otto Leisner - Jost 00:40 om Mikkel


