Generalforsamling i Ebberup Madklub 14/2 2015
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1.
Mikkel blev valgt til dirigent og kunne erklære generalforsamlingen rettidigt indkaldt og for åben.
Bimlen med dirigentklokken udeblev. Mere herom senere.
2.
Jost blev valgt til referent og fik udleveret papir og pen af den siddende præsident.
3.
Præsidenten åbnede ballet med sin beretning over det forgangne år og erklærede i samme
åndedrag at han var glad for at få ordet.
Kort opsummering over sidste års generalforsamlingen der fandt sted i en ældrebolig i Odense,
med en kommentar om at det trak ud og nogen spiste is.
Året bød på en fremragende sommerfest på den skønne å Hven placeret midt i øresund. Turen
rundt på øen foregik på cykler, hvor vi blandt andet kom forbi Tycho Brahes observatorium
‘Stjärneborg’.
Distilleriet ‘Spirit of Hven’ blev også besøgt for en spændende rundvisning og en god frokost.
Da Hven er svensk fik vi også et snus af kulturen, da det gik op for os at der selvfølgelig ikke
solgtes sprit i flasker på distilleriet. Nej dertil måtte man en tur til fastlandet for at finde
systembolaget.
Aftenen bød på lækker mad fra menuministeriet og besøg på en cocktail bar på Vesterbro.
4.
Menuministeren
præsenterede aftenens menu under titlen “Franske fristelser”.
Kunne berette om et ambivalent år pga. manglende deltagelse i sommerfesten. Hvilket
resulterede i at der ikke var det store at berette om netop sommerfesten fra menuministeren.
Årets sommerfestmenu modtog dog højlydte roser fra de andre medlemmer til trods for
manglende deltagelse.

20:08 Præsidenten bliver sur og kalder os kællinger, fordi vi snakker i munden på hinanden.
20:09 Udfordret af den manglene dirigent klokke, lykkedes det dog dirigenten at få kaldt til
orden.
Der arbejdes med at opfylde ønsket om at prøve flere spændende ting  dog ud fra strategien
om at dette skal køres langsomt ind.
Barministeren
åbnede sin beretning med kommentarer om at han var rockstar.
Kunne fortælle om et spændende og lærerigt år og at han trådte op på scenen med et brag til
sommerfesten.
Hvor der blev disket op med:
 Whisky Sour med store isterninger (Formet af vand fra Kongens Enghave i forme særligt
indkøbt til lejligheden)
 Gin Tonic
 Tom Collins
 Bloody Mary (indeholdende bladselleri, sellerisalt og selvfølgelig Tabasco)
Alt dette krydret med passende anekdoter.
Erkender at der til generalforsamlingen er tonet ned og der skal forventes en mere afdæmpet
indsats.
Inden generalforsamlingens start blev der serveret en Rum Fizzle og barministeren har en
afskedssalut i ærmet som er en Whisky Sour (uden store isterninger vel at mærke)
Opfatter selv indsatsen i det forgange år som en klar udvikling  inden for spiritus.
Marketingsministeren
kunne berette om et år med udfordringer med knallerter, hvorfor
aktiviteten i første halvdel af året havde været bekymrende lav. Der er dog kommet gang i
kludende igen, hvilket en række indlæg af høj kvalitet er produceret til hjemmesiden.
Appelerer til at vi får gang i noget af det indhold der giver varige besøg. Her tænkes der i
særdeleshed på indlæg i form af opskrifter og lignende, som ikke kun har en nyhedsværdi, men
også tendens til løbende at tiltrække nysgerrige hoveder.
I skrivende stund har klubben 43 DKK indefrosset på reklamekontoen ved Google, de kan ikke
udbetales grundet det lave beløb.
Klubbens medlemmer har “glemt” deres adgangskoder og kan derfor ikke individuelt bidrage 
der udsendes nye adgangskoder til alle.
Økonomiministeren
fremdrog vanen tro mappen med “Evil plans and other stuff” og
præsenterede det allerede omdelte årsregnskab til gennemgang.

Der har været afholdt en ekstraordinær dyr sommerfest, hvilket samlet også betyder at årets
budget er overskredet.
Fra forsamlingen høres højlydte protester om overspendering og mandatsvig.
Yderligere kommer det frem, at dirigentklokken er forsvundet, og at hvis denne ikke findes, vil
det have betydning for balancen.
Status på årets uddelte bøder er, at alle er indbetalt til den 13/2 2015, årsregnskabet tager ikke
højde herfor.
Herefter kort status fra fiskalen. Der har i årets forløb været uddelt i alt 925 DKK i bøder, dertil et
anonymt bidrag på 50 DKK.
Yderligere har fiskalen på sidste dag som fiskal noteret nogle uregelmæssigheder.
 Claus
 Manglende dirigentklokke  Claus tildeles bøde på 150 kr. (bøden kan deles med
Elkjær om ønsket)
 Manglende brød 50 kr.
 Rod i dato i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling 50 kr.
 Udtalelse om at “dirigenten ikke har styr på en skid” 50 kr.
 Larsen
 Manglende indbetaling til tiden 50 kr.
Fiskalen giver stafetten videre til Larsen, som takker ærbødigst.
5.
Indkomne forslag
1. Elkjær med forslag om ændring af ordlyden af §6 stk. 1
Fra: 
“
Klubben skal afholde mindst én generalforsamling hvert kalenderår. Som
udgangspunkt skal denne ligge i den første weekend i februar.
…”
Til: 
“
Klubben skal afholde mindst én generalforsamling hvert kalenderår. Som
udgangspunkt skal denne finde sted den første lørdag i februar måned. …”
Forslaget vedtaget
2. Elkjær med forslag til ændring af regnskabsår, således præsidenten er økonomisk
ansvarlig for alle afholdte arrangementer i siddende år.
Forslaget blev nedstemt

Men kompromis indgået, hvilket betyder at økonomiministeren fremover inkluderer afsnit
i regnskabet, der opgør forbruget under den siddende præsident, sammenlignet med
tidligere.
3. Elkjær med forslag om at investere en del af likviderne i værdipapirer.
Forslaget nedstemt, da vi allerede har bagmandspolitiet i hælene. Ligeledes ville det
afstedkomme omfattende vedtægtsændringer.
Der opfordres til at arbejde videre med forslaget til behandling på fremtidig
generalforsamling, men så skal en bedre case opstilles, således et egentligt forslag kan
vedtages.
6.
Valg
●

Præsident
Claus og Jost opstiller. Jost valgt med stemmerne 4 mod 1.
Det er her værd at bemærke at Claus stemmer mod sit eget kandidatur.

●

Barminister
Mikkel, Claus og Kasper opstiller.
Stemmerne fordeler sig således:
Mikkel: 0
Claus: 3
Kasper: 2

●

Økonomiminister
Mikkel genopstiller
Vælges enstemmigt med højlydte klapsalver

●

Marketingsminister
Jost genopstiller
Vælges enstemmigt

●

Menuminister
Med stemmerne 3 mod 2 vælges Kasper

7.
Planer for kommende år

Afgående præsident foreslår at der bæres ens madklubslips.
Elkjær foreslår tur på stripbar  det bliver ved snakken
Fri snak omkring rejseplaner, påbegyndt af Mikkel
8.
Eventuelt
Henvendelse fra moderen til tidligere statsminister og siddende økonomiminister om optagelse i
madklubbens venner.
Sus optages fordi hun er fræk og næsvis.
Citater
Sig nu du fik noget fisse, så ville vi allesammen kunne forstå det  Elkjær (20:20)
Den bedste oplevelse jeg endnu har haft i Ebberup Madklubs historie er trøffel  Elkjær (21:40)
Gåsen siger: “Jeg har lige skidt på din bøf”  Elkjær (21:45) om den lækre skive fois gras oven
på bøffen
Fois gras er som en gås der kommanderer dig til at drikke mere  (21:50)
I’m a son of a trøffel  (21:51)

