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1: Mikkel Warnick blev valgt til dirigent. 
 
 
2: Martin Steentoft blev valgt til referent 
 
 
 
3: 
Martin Steentof som statsminister berette, at det havde været et succesfuldt år og banebrydende år.  
Da året havde budt på en sommerfest, der gik over en hel weekend i det vestjyske, hvor der var lagt vægt 
naturoplevelser i den vilde natur, i form at 25km kajaktur på skjern å og Ringkøbing fjord. 
Det  kunne konkluderes ud fra klubbens medlemmer, at der havde været stor tilfreds med arrangementet 
og at, dervar enighed om at foresætte denne udvikling i 2012. 
 
Statsministerens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
4. 
Økonomiminister Mikkel Warnick kunne præsentere klubbens andet årsregnskab i 
Ebberup Madklub regi. 
2011 var året, hvor der næsten var fuld indbetaling fra alle medlemmer, på nær 100kr. Og at ”restgælden” 
fra 2010 næsten var indbetalt. En kort opsummering. Regnskabet er fredstillende med en stigning på 
1928,27 kontra 1579,37 året før. På trods af prisen på mad og drikke er steget voldsom det foregående år. 
 
Økonomiministerens beretning blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Marketingsminister Jost Stricker gjorde status over det forgangne år og kunne konstatere 
at antallet af besøgende i på klubbens hjemmeside svinger meget meget, men måtte igen i år erkende at 
målet med antallet af indslag ikke var blevet opfyldt pga. specielle omstændigheder bla.  
Det blev ligeledes fortalt at vore hjemmside, havde været udsat for et storstilet og voldsomt hackerangreb, 
i stil med de angreb der kun for Pentagon og PET. Men at siden igen skulle være oppe og køre igen.   
 



Barminister Kasper Elkjær, Kunne berette om et godt år. Havde Gjort en god research omkring lokal øl til 
Sommerarrangementet. 
 
5. 
Indkomne forslag. 
 
Kasper Elkjær kom igen med forslag om indførelse af en fiskal. 
Forslaget blev godkendt. Det blev derfor besluttet, at 
Økonomiministeren opretter tarif tabel indenfor hvilken fiskalen handler. Tarif tabellen godkendes af 
klubbens medlemmer inden effektuering. 
 
Alle klubbens medlemmer blev enige om at  2012 er året, hvor Klubbens logo skal findes, og for at det skal 
lykkes har Kasper Elkjær sat en Prof til at varetage det. 
 
6. 
Valg 
● Statsminister 
Martin Steentoft og Kasper Elkjær på valg. Martin genvalgt med stemmerne 3 mod 2 
● Økonomiminister 
Mikkel Warnick genopstiller og vælges enstemmigt. 
● Marketingsminister 
Jost Stricker genopstiller og vælges enstemmigt. 
● Menuminister 
Mikkel Warnick og Kasper Elkjær stiller op. Kasper Elkjær Valgt som menu minister, på østers tema. 
● Barminister ? 
 
7. 
Næste års planlægning 
Intet konkret kom op. Denne varetages af de ansvarlige ministerier. 
8. 
Eventuelt 
Ingen havde yderligere bemærkninger. 
 
Citater: 
 
Jost Stricker: Der er jo ingen, der synes det er fedt at blive klasket i hoved med en pik (18:15). 
  
Mikkel Warnick: Grøntsager er ikke så tosset, når de bare er badet i smør (22:17). 

Kasper Elkjær: Glæder mig til den dag, hvor jeg har mødt den rigtige fyr (22:40). 

Kasper Elkjær: Der er meget fokus på mandepatter (01:12). 

Mikkel Warnick: Fuck, det er en dejlig ged (01:27). 

 


