Generalforsamling I Ebberup Madklub 2016
Referat, 6.2.2016
Årets generelforsamling fandt sted midt i smilets by, eller ”Danish for progress”, om man vil.
Dagens første timer gik med indtagelse af kaffe, frokost på Café Hack, rundvisning på Aarhus
Teater, samt et hyggeligt visit på ”Pub’en” , og vinhandlen ”Smagførst” i Jægergårdsgade.
Herefter kastede klubbens medlemmer sig over filetering af Pighvar, samt andre spændende
køkkentjanser.
Aftenens første ret blev sat på bordet kl. 20.10, og bestod af hjemmelavede Blinis og stegte
kartoffelskiver, begge akkompagneret med 1 stk. 10 gram ”Calvisius Caviar” pr. medlem.
Kl. 20.30, kunne Præsident Jost byde velkommen og præsentere aftenens dagsorden som
bestod af følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent
Præsidentens beretning
Ministeriernes beretninger
Indkomne forslag
Valg
Planer for det kommende år
Eventuelt

1.
Elkjær blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at på trods af for sen indkaldelse, var der
enighed om af generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Han dinglede stolt generalforsamlingen i gang med klokken, som i øvrigt er ved at få en del
original patina på messingen.
2.
Mikkel blev valgt som referent, da ingen andre meldte sig.
Herefter indså klubbens medlemmer at de havde mange retter og dagsordenen blev for en
stund lagt til side for i stedet at anrette og indtage dagens 2. Forret bestående af
kammuslinger med rogn, serveret i egen skald med yderligere ægte kaviar, dild og sort
trøffelolie. Hertil drak vi en lækker champagne til 6-700,- kr. flasken.
3.
Præsidentens berretning gik herefter i gang kl. 21.08.
Præsidenten berretede om et godt år med en vellykket sommerfest. En sommerfest hvor vi
bl.a. kunne fastslå at ”fandens rørhatte” smager virkelig dårligt. Desuden stiftede vi
bekendtskab med en gammel kending, nemlig den ”violette ametyst hat”.
Præsidenten oplyste i øvrigt at han havde gået til opgaven med den indstilling at han ville
køre en stram økonomisk politik, for at råde bod på tidligere ødsle præsidenter.

Berretningen blev godkendt og præsidenten satte sig ned til lyden af klapsalver.
Kl. 21.34 blev aftenens 3 forret serveret. Denne bestod af en yderst velsmagende og dog billig
lambrusco, hertil jordskokkesuppe, med stegt pighvar, urteolie og hjemmebagt brød til.
Retten høstede stor ros blandt klubben medlemmer, og objektivt set smagte det da også
sindsygt godt.
4.
kl. 22.10 startede ministeriernes berretninger.
Menuministeriet:
Menuministeriet under Elkjær lagde ud og berretede at han havde ført kontraktpolitik. Han
havde lovet rogn, [ægte kaviar] og rogn havde han leveret! Der var dog tilråb fra pøbelen med
slagordene ”MERE ROGN”.
Han kom desuden ind på menuen fra sommerfesten, hvor kodeordet var sommerfisk og
hvidvin. Alt i alt et tilfredsstillende år, med god mad.
Barministeriet:
22.12: Claus den siddende barminister, lagde ud med de velkendte ord; ”jeg levede ikke op til
forventningerne…”. En sang som flere af klubbens medlemmer syntes de havde hørt fra den
kant tidligere.
Claus kunne berette om at han havde lavet Whiskey Sour og Old fashion til aftenen – vinmenuen havde han uddelegeret. Til gengæld var der tidligere på aftenen serveret en belgisk øl
med en nisse på etiketten!
Marketingministeriet
22.13: Jost kunne berette om at året ikke havde været tilfredstillende i marketingministeriet.
Der havde kun været en enkelt opdatering på vores hjemmeside.
Vi ligger fast på 1-2 besøgende på hjemmesiden pr. dag og vores google-adds konto er fortsat
fastfrosset på ca. 47,5 kr. Der er umiddelbart lange udsigter til at få disse udbetalt, da Google
har hævet deres grænser for minimum udbetalingsbeløb. Der blev igen diskuteret muligheden
for at dreje vores hjemmeside i retningen af en madblog.
Økonomiministeriet
22.20: Mikkel kunne berette om årets økonomiske udvikling, som i store træk var
tilfredsstillende. Vores budget var blevet overholdt og egenkapitalen var vokset med de
planlagte godt 7.000 kr.
Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet, og især Elkjær mente at vi skulle droppe at
have næste års arrangementer bogført under hensættelser i vores passiver. Der havde dog
dannet sig præcedens for at madklubber aflagde deres regnskab på præcis sådan, hvorfor der
ikke var planer om at ændre denne praksis.
Kl. 22.40, var ministeriernes berretninger afsluttet.
5.
Der var i år ingen indkomne forslag, hvilket blev taget som et positivt tegn.

Kl. 23.24, blev aftenens hovedret serveret. Denne bestod af Tornedos Rosini serveret på
kartoffelmos med masser trøffel, hertil stegte bøgehatte, trøffelsauce og en skive stegt fois
gras.
Under hovedretten blev Fiskal Larsen givet ordet, og vi indtog retten mens bøderne haglede
ned over medlemmerne. Af referenten blev følgende bøder noteret:
Mini:
For at lade medlemmerne gennemgå en mindre ørkenvandring uden drikkevarer i en jydsk
plantage 175,-.
For at lade medlemmerne sidde uden drikkevarer i 37 minutter, blev han tildelt yderligere
72,-.
Jost:
Ikke rettidig indkaldelse til generalforsamlingen 75,-.
Elkjær:
Misbrug af et medlems tinderprofil 63,-.
Manglende og ringe research til bytur i Vejle 25,-.
Fiskalen selv/Larsen:
Overdrevet brug af Tinder-sluts” 63,-.
Manglende indbetaling af tidligere bøder 100,-.
Fiskal-titlen blev herefter givet videre til Mikkel.
6.
kl. 23.44 var det tid til valg.
For første gang i klubbens historie, var der ikke tale om kampvalg til præsidentposten. Elkjær
stillede op, og lovede dels besøg i vestjylland, samt evt. Hamburg.
Elkjær blev valgt til Præsident.
Menuministeriet gik til Mikkel, igen uden kampvalg.
Økonomiministeriet gik vanen tro til Mikkel, og Marketingsministeriet gik til Jost.
Da turen kom til Barministeriet blev der til gengæld kampvalg, mellem Larsen og Elkjær, hvor
sidstnævnte dig trak sejren i land med stemmerne 3-2.
Herefter blev tingene lidt sløret og det er uvist om pkt. 7 og 8 reelt blev behandlet.
Som altid, slutter vi referatet af med et par guldkorn fra aftenen….
Citater:
20.34 Anonym*: ”Hvis jeg var en rig mand, blev jeg nødt til at slikke kaviar af skridtet på en
lækker kvinde”.
21.30 Mikkel: ”Fransk, er da ikke noget man spiser”.
00.10 Claus: ”Jeg er trådt tilbage som barminister!!”
00.34 Ukendt: ”Jeg kan generelt ikke mærke mit ansigt, medmindre hun er neger”
01.13 Claus: ”Zzzzzzzzzzz, Zzzz, tager vi afsted nu?”
*(Elkjær)

