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1.
Jost blev valgt til dirigent og kunne hermed ringe med klokken og erklære generalforsamingen
rettidigt indkald og konstatere at alle medlemmer havde valgt at møde op.
2.
Claus blev valgt til referent
3.
Statsministere kunne berette om et år der var forløbet som planlagt. Sommerfesten endte
med at blive afholdt i december under titlen ‘Jul på Vesterbro’. Det er første gang at klubben
har holdt fest i december måned, men hvad betyder det, når det resulterede i et meget
spændende møde på Carlsberg.
4.
Menuministeren
præsenterede aftenes menu.
Efterfølgende blev der samlet op på menuen fra årets generalforsamling.
Som Larsen så fint sagde det, hvis dette havde været en restaurant ville dette være den
direkte vej til at gå neden om og hjem.
Menuen:
Gambas fra Spanien
Rispapir ruller fra asien, med en masse lækkert tilbehør
Den obligatoriske ost, der vist var for meget af
Til dessert is, men der var vist kun to der spiste deraf.
Herefter var det 
barministeren
tur, som nogle mente havde været doven. Han kunne
konkludere at der var blevet serveret doven og spøjstsmagende øl til sommerfesten.
Longdrinks udeblev grundet portvin i bourgogne glas.

Afslutningvis blev der dog til sommerfesten serveret en omgang fortrinelige Mad Men
inspirerede Old Fashioned. En rigtig klassiker.
Økonomiministeren
kunne berette at året er gået som planlagt og at vi holder os til planen.
Marketingministeren
berettede om meget lav aktivitet på hjemmesiden, tallene for
reklameindtægten står stille på sølle 36 kr.
Elkjær fulgte op med en meget spydig og næsvis kommentar om at det var den samme plade
han hørte gang på gang. Og spurgte ærligt; Hvor mange timer og minutter har du så brugt.
Ministeren svarede at han havde gjort sit ypperste og at forbruget var ca. 6 timer.
Afsluttende kommentar fra Elkjær om der var mulighed for texttv.
Hermed havde alle ministerier aflagt beretning og det var tid til næste punkt på dagsorden.
5.
Indkomne forslag
1. Forslag om fast dato for sommerfest. Forslaget kunne ikke godkendes, men der var
enighed om fortsat at bruge doodle med det forbehold at afstemning er ude i god tid
og at der ligeledes svares i god tid.
2. Forslag om at halvdelen af bødeindtægter skulle gå til velgørenhed. Inspirationen hertil
var taget fra besøget på Carlsberg. Forslaget afvist.
3. Forslag om konkretisering af fiskalens rettigheder. Forslag vedtaget og der udarbejdes
cirkulære af økonomiministeren.
4. Forslag om at ændre titlen for klubben øverste myndighed fra statsminister til
præsident. Forslaget vedtaget
6.
Valg
For det kommende år fordeler posterne i madklubben sig således.
● Præsident  Claus Pedersen
● Økonomiminister  Mikkel Warnick
● Marketingminister  Jost Stricker
● Menuminister  Martin Steentoft
● Barminister  Mikkel Warnick
Traditionen tro skulle fiskalen videregive sin hat. Elkjær valgte Mikkel som næste års fiskal.
7.
Planer for det kommende år.

Ingen konkrete.
8.
Eventuelt
Diskussion om, hvordan klubben forholder sig ved afbud.

