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Oplysninger om klubben

Navn & Hjemsted
Ebberup Madklub
Oprindeligt hjemsted: Ebberup
Nutidigt hjemsted: Danmark og Skandinavien
Bestyrelse
Poster som de har fordelt sig siden generalforsamling 2018:
Claus Pedersen, Fiskal
Jost Stricker Jørgensen, Menigt medlem
Kasper Elkjær, Præsident, Menuminister, Barminister
Martin Steentoft, Menigt medlem
Mikkel Warnick, Økonomiminister
Revision
Ingen..
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Ledelsespåtegning
Klubbens ministerier, ministre og bestyrelsen, har d.d. behandlet og godkendt årsregnskabet
for perioden 1.1.2018 – 31.12.2018, for Ebberup Madklub, som indeholder;
Ledelsespåtegning, Anvendt regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Balance,
Præsidentopgørelse samt Noter.
Klubben er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor
opstillet i overensstemmelse med regnskabspraksis for madklubber, der ikke er omfattet
årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og i overensstemmelse med
klubbens vedtægter og hidtidige praksis.
Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Et sted i Sverige, den 30. marts 2019.
Bestyrelsen

---------------------Kasper Elkjær

---------------------------Claus Pedersen

----------------------------Jost Stricker Jørgensen

---------------------Mikkel Warnick

--------------------------Martin Steentoft
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Resultatopgørelse for tiden 1.1.2018 – 31.12.2018

Indtægter
Indbetalt Claus
Indbetalt Jost
Indbetalt Elkjær
Indbetalt Martin
Indbetalt Mikkel
Flaskepant
Bødeindtægter
Anonyme bidrag

Note
1
2
3
4
5
6
7
8

Indtægter i alt
Udgifter
Generalforsamling
Sommerfest
Rekonstruktion af EM

2018
3.000
3.000
3.000
3.000
40,5
545
18

2017
3.000
3.000
3.000
500
3.000
24,5
285
-

12.603,50 12.809,50
9
10
11

4.940,31
5.545,43
24.700

4.000,31
-

Udgifter i alt

35.185,74 4.000,31

Årets resultat

-22.582,24 8.809,19
Balance pr. 31.12.2018

Aktiver
Materielle Aktiver
Dirigentklokke

12

2018
490

2017
490

Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger
Tilgodehavender

13
14

23.430,70
500

46.012,94
3.795

Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Egenkapital inden overskud
Mellemregning, 2017
Mellemregning, 2018
Overført overskud
Egenkapital i alt

24.420,70 50.297,94

15
16
17
18
19

42.297,94
-3.795
500
-22.582,24
16.420,70

30.868,75
3.795

Hensatte forpligtelser
20
Hensættelser til arrangementer næste år

8.000,00

8.000,00

Passiver i alt

24.420,70 50.297,94

8.809,19
42.297,94
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Præsidentopgørelse
Denne opgørelse har til hensigt, at skabe klarhed over hvilke udgifter den enkelte Præsident
har været ansvarlig for.
Opgørelsen er resultatet af generalforsamlingen 2015, hvor der blev stillet forslag til
vedtagelse omkring ændring af regnskabsåret. Dette blev ikke vedtaget, men i stedet blev der
fundet et kompromis i form af dette afsnit.
Der fremgår alene de seneste 2 afsluttede præsidentperioder, samt status på den
igangværende, for at skabe mest mulig gennemsigtighed.
I årsregnskabet for 2015, ses samtlige embedsperioder i klubbens historie opgjort efter
samme princip.
Embedsperioden fra februar 2016 til februar 2017 under Præsident Elkjær:
Sommerfest 2016:
Generalforsamling 2017:
Samlet forbrug

4.343,15
4.000,31
8.343,46

Embedsperioden fra februar 2017 til februar 2018 under Præsident Jost:
Sommerfest 2017:
Generalforsamling 2018:
Samlet forbrug

0,- (Mikkel gav et bryllup)
4.940,31
4.940,31

Igangværende Embedsperiode fra februar 2018 under Præsident Elkjær:
Sommerfest 2018:
Generalforsamling 2019

5.545,43
Mangler
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Noter
1. – 5.
Der er indbetalt kontingent i 2018 på samlet 12.000,- mod forventet 15.000,-.
Det opfordres at generalforsamlingen træffer beslutninger, der fører til foranstaltninger
således at budgetterede indtægter kan imødekommes.
Kontingentet til klubkassen består af en månedlig indbetaling af 250,- pr. medlem.
6. Flaskepant
Vores pantindtægter i 2018, får et skub op i forhold til sidste år, hvor vi på grund af en
manglende sommerfest havde et meget ringe resultat for pant-indtægter.
Vi præsterer samlet 40,50 i pantindtægter, som skal ses i forhold til 24,5 kr. i 2017.
Det skal bemærkes at såfremt Claus ikke havde været så ødsel at spille pant-indtægter på kr.
60,- fra sommerfesten op i Lotto, havde vi ramt et ”all-time-high” på denne post.
7. Bødeindtægter
Bødeindtægterne i 2018 beløber sig til hele 445,- mod alene 285,- i 2017.
Der blev uddelt bøder for samlet 425,- til generalforsamlingen 2018.
Det kan med glæde orienteres, at der hverken pr. 31.12.2018, eller i skrivende stund, er nogle
ubetalte bøder i Ebberup Madklub. Dog skal det nævnes at en del af forkalringen på dette
skyldes årets såkaldte ”Rekonstruktion af Ebberup Madklub”.
I nedenstående skemaer fremgår bødeindtægter i 2018, deres oprindelse, samt den ansvarlige
Fiskal. Indbetalte bøder er markeret med grøn, hvorimod ubetalte bøder er markeret med
rød.
Claus
Claus
Claus
Jost
Jost
Jost
Elkjær
I alt

Bøder - Generalforsamling 2018 (Jost Fiskal)
50 Uopmærksom under rafling
25 Mobilgejl ifbm. GF
10 Manglende betaling af tidl. Udstedte bøder
50 Ikke rettidig indkaldelse til GF
250 Manglende sommerfest pga. bryllup
10 Manglende betaling af tidligere bøder.
30 Forstyrrelse ifbm. Menuministeriets beretning
425

Foruden ovenstående uddelte bøder indbetalte Jost og Claus hhv. 10,- hver for en bøde der lå
1 år tilbage som bundede i ”Respektløs tlf.-kigning”
Samlede bødeindtægter blev således 445,- i Regnskabsåret for 2018.
8. Anonyme bidrag
I 2018, blev 2 mindre beløb indbetalt af 2 anonyme bidragsydere. Der er hhv. tale om 5 og 13
kr. som 2 brødbetyngede medlemmer indbetalte i ”renter” for at have glemt nogle tidligere
bøder.
Vi husker alle stadig tilbage på sommerfesten i 2016, hvor en anonym bidragsyder indbetalte
et større bidrag i eufori over ingen bøder at have fået til festen.
De tider er beklageligvis overstået. Der opfordres hermed til eufori!
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Anonyme bidrag fra de relativt nærige medlemmer (Jost og Claus) beløber sig altså til kr. 18,9. Generalforsamling
Generalforsamlingen 2017, fandt sted i Vejle og bestod af et overdådigt Japansk måltid med
intet mindre end 8 retter, heriblandt Ramen, Miso-marineret svin, Wasabi-trøffel Mørbrad og
Matcha is med Japansk cheesecake.
I 2018 gik turen til Randers, hvor vi foruden en regnskov, en manglende Puma, samt et visit
på det lokale værtshus, også stod på en flot Italiensk menu akkompagneret med drinks.
Regnskabet fra arrangementet består af følgende dokumentation:
Generalforsamling 2018 - Italiensk i Randers uden den sorte Panter
Mikkel
Juuls Vinhandel
Randers Regnskov
Ostehandler
Føtex
Menu, Chips, brød mm.

980
700
249,25
151,95
248,05

Larsen
Menu
Inco, diverse
Blomster

699,45
1911,61

I alt

4940,31

10. Sommerfest
Der blev i 2017 som bekendt desværre ikke afholdt en sommerfest i klubregi hvorfor
sommeren 2017, er et sort kapitel i klubbens historie.
Heldigvis kom Mikkel klubsammenholdet til undsætning og afholdte en bryllupsfest på
Mielcke & Hurtigkarl, som til dels holdt humøret på klubbens medlemmer oppe, hen over en
ellers våd og grå sommer.
I 2018, stod den igen på ”sommerfest”. Det var dog så meget sommer at samtlige medlemmer
natten til lørdag var ude og bade i Sejerø-bugten. Omvendt var det heller ikke mere sommer,
end at der var hvidt af sne søndag morgen
Temaet for menuen var ikke planlagt og blev noget Ad-hoc, idet menuministeriet var svært
præget af ringe forberedelse. F.eks. blev der indkøbt hhv. 2 bagekartofler, og intet kød til
retten ”labskovs”, som i sagens natur så ikke kunne produceres.
Til gengæld slog ekspertisen til da det galdt, og der blev lavet en ikke mindre end fantastisk 4
retters menu over åben ild. Der kan nævnes; Bål-gratineret/rå østers, Bålstegt jomfruhummer
med blomkål, Bålbrændt kærlighed, samt lækre oste med surdejs-løg-snogbrød.
Dokumentation fra festen kan ses nedenfor, hvor det skal bemærkes at vi stadig har den
danske vin til gode fra Elkjær.
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Sommerfest 2018 - "Og mad på bål"
Mini
Ost
Skinke
Den sidste dråbe

651,48
172,9
749

Brød
Rema 1000 (Mad og vin til fredag)
Blomster

84
706,71
100

Riesling
Uhrskov Vine
Rema 1000
Øl
Chips
Birkemosegård (Dansk vin)
Birkemosegård (Grøntsager)
Odden Fisk

600
477
714,39
258,95
79
245
108
599

Mikkel

Elkjær

Flaskebon
Køb af lotto
I alt

60
-60
5545,43

11. Rekonstruktion af Ebberup Madklub
I forbindelse med sommerfesten 2018, blev det indgående drøftet hvordan vi kunne
imødekomme det relativt store efterslæb som Larsen havde fået i forbindelse med manglende
kontingent-indbetaling og bøder igennem de seneste år.
Der blev både drøftet eftergivelse af gæld, og mulig indhentning af den manglende
indbetaling. Førstnævnte syntes Larsen ikke var fair for de øvrige medlemmer, og
sidstnævnte blev vurderet urealistisk.
Aftalen blev derfor at der ikke blev eftergivet indbetaling, men at der i stedet blev udbetalt
tilsvarende beløb til øvrige medlemmer, således at alle pr. oktober 2018, havde indbetalt
nøjagtig lige meget til klubkassen.
Dette kunne lade sig gøre da Ebberup Madklub havde ganske store reserver, som var opsparet
igenne de seneste år til brug ved den sagnomspundne tur til Las Vegas.
Der blev i samme anledning også indregnet ubetalte bøder fra Larsen. Der var tale om samlet
ubetalt kontingent på 5.500,- samt ubetalte bøder på 675,Således blev der udbetalt 6.175,- til hver af de 4 medlemmer; Claus, Elkjær, Jost og Mikkel.
Der blev samlet foretaget posteringer på 24.700,- af Ebberup Madklubs indestående i
forbindelse med denne Rekonstruktion.
12. Dirigentklokke
Klokkens værdi er fremkommet ved dels anskaffelsessum, og dels opskrivning af værdien ved
indgraveringen i 2012.
13. Likvider
Saldo på konto 5391-0000366738 pr. 31.12.2018.
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14. Tilgodehavender
Manglende indbetalinger af klubkontingent pr. 31.12.2018, andrager kr. 500,Se desuden note 1-5.
Idet der som bekendt findes et cirkulære, som giver Fiskalen ret til at opkræve bøder, uden en
generalforsamlingsbeslutning forelægger, er ubetalte bøder anført under tilgodehavender.
Som beskrevet i note 7 findes der ingen ubetalte bøder pt., hvorfor posten alene vedrører
ubetalt kontingent for november/december.
15. Egenkapital inden overskud
Egenkapital inden overskud er blot et udtryk for egenkapitalen forrige år, tillagt forrige års
overskud.
Egenkapitalen bestod således af 42.297,94 ved indgangen til 2018.
16. Mellemregning, 2017
Mellemregningen fra 2017, er her udlignet, idet der er foretaget en ny mellemregning for
tilgodehavender i 2018.
17. Mellemregning, 2018
Idet tilgodehavenderne tillægges vores aktiver, er der her tale om en mellemregning – eller
”periodeafgrænsningspost”, som tillægger samme værdi til vores passiver.
Posten vil med tiden forsvinde idet det forventes at bøde og kontingent-indbetaling vil ske, og
dermed bliver en del af vores overskud, og ender i vores egenkapital den vej rundt.
18. Overført overskud
Jfr. Resultatopgørelse for 2018.
Som besluttet ved generalforsamlingen i 2013, er ønsket at generere et større overskud, for at
kunne realisere en plan om en udlandsrejse i klubregi.
Vi ser i 2018 et forfærdeligt resultat, som dog primært skyldes den beskrevne
Rekonstruktion.
19. Egenkapital i alt
Vores egenkapital falder med et brag fra 42.297,94 til 16.420,70.
Vores egenkapital lider et stort tab på grund af den nævnte Rekonstruktion af Ebberup
Madklub.
Det skal dog bemærkes at egenkapitalen kan betragtes som ren opsparing i klubben, idet de
kommende arrangementer er hensat jfr. note 20.
20. Hensatte forpligtelser.
Anslåede udgifter til arrangementer i 2019.
Vi har fremover sat os for at kunne afholde de 2 årlige arrangementer inden for et budget på
ca. 8.000,-, hvorved der sker løbende konsolidering af klubben på ca. 7.000,- + bøder årligt.
Udgiftsloftet på de 8.000,- har vi i 2018 slet ikke været i nærheden af at kunne holde, da vores
arrangementer har beløbet sig til langt over 10.000,-. Dertil er der lavet Rekonstruktion af
Klubben som medfører samlede udgifter på over 35 tkr.

9

Vores seneste tiltag med en Præsident-opgørelse forventes at have den ønskede effekt,
således at man ved sit embede føler en stolthed ved at aflevere en veldrevet klub videre.
De forskellige ministerier opfordres også fremadrettet til at aftale udgiftsloft for enkelte
arrangementer med Økonomiministeriet, herunder i særdeleshed Økonomiministeren.
Der ses dog pt. ingen tegn på at de involverede ministerier har tænkt sig at overholde det
nævnte udgiftsloft.
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