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1.
Elkjær blev valgt til dirigent og fik overdraget klokken
Jost blev sædvanen tro, fristes man til at sige valgt til referent
2.
Præsidenten starter med, først og fremmest at takke for et dejligt år og konstaterer at han
selvfølgelig er ked af at der grundet familiære årsager kun er fire medlemmer der er mødt op til
generalforsamlingen.
Året bød på en sen sommerfest på Sjællands Odde, hvor temaet var mad på bål, det blev en dejlig
weekend med røg og damp.
Har tænkt sig at lægge op til diskussion senere i generalforsamlingen angående nogle manglende
betalinger.
Som årene er gået, har præsidenten fået en stor forkærlighed for sommerhuse, hvorfor det til årets
generalforsamling også er endt med at blive en tur i et sådant.
2019 er året, hvor Ebberup Madklub kan fejre 10-års jubilæum, hvilket alle medlemmer kan være
stolte af.
For at markere jubilæet er der produceret jubilæumsforklæder til alle medlemmer, der bærer
hummeren Mike eller i det mindste hans fætter.
Generalforsamlingen godkender præsidentens beretning.
3.
Dirigenten overgiver straks ordet til Marketingsministeren, da alle medlemmer har set frem til
dennes beretning.
I marketingsministeriet har man i det forgange når præsteret intet mindre end et særdeles
fyldestgørende referat fra generalforsamlingen 2018. Og det er faktisk det. Mere er der ikke at sige.
Det foreslås at referatet for forrige generalforsamling med fordel kan gennemgås i forbindelse med
ministerens beretning. Det var der enighed om var en god ide.
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning.
22:34 “Den er lige til at slikke op fra et skridt” (Om Arla Unika - Gammel Knas) af anonym.

4.
Menuministeren fortsætter ballet og beretter med beruselse af lykke i stemmen om det helt
fantastiske måltid han mente at have sat sammen i sommerhuset på Sjællands Odde - hvor menuen
som tidligere nævnt stod på “Mad på bål” - de andre medlemmer om bordet, nikker anerkende.
22:36 Claus afbryder beretningen med brød og ost i munden - “Det kunne man godt slikke af
patterne på en polsk trucker” (citatet går på Skånsk Honung) om det virkelig er lyster medlemmet
har eller det blot var en “helhjertet” forsøg på at komme i citatbogen, må være læserens egen
vurdering.
Lettere lamslået fortsætter ministeren sin beretning om menuen til sommerfesten. Det var en klar
plan at hele klubben skulle afsted til fiskehandleren og proviantere - allerhelst ville ministeren
gerne have fanget fisken selv. Årsagen hertil uddyber han med at han ser sig selv, som en rigtig
vildmand.
Der blev handlet godt ind og menuen bestod af.
•
•
•
•
•

Østers i rigelige mænger (au natural og gratinerede)
Jomfruhummer med blomkålspure og brunet smør
Gris i Larsens rub med græskar
Brændende kærlighed på bål
Ost med snobrød

Til årets generalforsamling har ministeren valgt at menuen skulle være “i traditionens tegn” - “kød
med kød”, hvorfor der er serveret 750 gram bøf med ben per mand, hertil bagt tomat og rodfrugter
på bål.
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning.
5.
Ordet overdrages til barministeren, som fortsætter dansen. Han havde valgt et tysk tema til
sommerfesten, hvor der var masser af Riesling - plus en smule Rioja.
Året igennem har ministeren fokuseret på at sprut skulle serveres som han bedst selv kan lide det straight up.
Har i det forgangne år også oplevet at købe sin hidtil dyreste rødvin (for klubbens penge red.), som
var lidt la la.
Ministeren skynder sig at indskyde at vi har rigeligt - måske han fornemmede uro i gelederne.
Styr på ølleverancerne er der også kommet; tidligere har deciderede skandaler udspillet sig da man
har oplevet bøvl med leverandørerne. Det har man arbejdet hårdt og dedikeret på ikke skulle
gentage sig, hvilket man mener at være nået i mål med.
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning.
6.
Økonomiminsteren får lov at afslutte dette års beretninger og giver en grundig gennemgang af
årets regnskab. Der har i årets løb været behov for en rekonstruktion, hvorfor nogle af
klubbensmedlemmer har modtaget et beløb svarende til det, de havde betalt for meget.

Præsidentopgørelsen har nu været anvendt over en årrække, og den viser et tydeligt billede af
præsidenternes størrelse af spenderbukser.
Slutteligt påpeger ministeren et behov for at diskutere manglende betalinger og formål med
opsparing.
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning.
7. Indkomne forslag
Elkjær med forslag om, at der på generalforsamlingen fastsættes dato for årets sommerfest.
Forslaget er vedtaget og skal snarest tilføjes et passende sted i vedtægterne.
Som en note hertil; kan det konkluderes at det på generalforsamlingen ikke lykkedes
medlemmerne at komme til enighed om en dato. Hvorfor det i 2019 stadig er præsidentens opgave.
8. Eventuelt
Intet besluttet, men tidligere nævnte diskussion omhandlende manglende betalinger fyldte en del.
9. Valg af ministerposter
Præsident
Den siddende præsident ønsker ikke genvalg
Ny præsident er Larsen
Marketingsminister
Jost genvælges som marketingsminister
Økonomiminister
Mikkel genvælges som økonomiminister
Barminister
Jost og Claus opstiller. Jost lover mere sprut indeholdende sukkervand og pynt på toppen. Claus
ønsker at levere mindre god vin.
Jost vinder valget og tiltræder som ny barminister.
Menuminister
Larsen og Mikkel opstiller. Mikkel lover Amerikansk BBQ - Nasty meatballs from the well. Larsen
går til valg på klassisk fransk til roden (Mikkel opstiller Larsen).
Mikkel vinder valget og tiltræder som ny menuminister.
Generalforsamlingen kunne hermed erklæres for afsluttet.

Som en ekstra lille opgave til alle embedsbesiddende medlemmer bør man i året 2019 inden
sommerfesten gøre en lille notits af, hvad man ser som de opgaver der bør udføres for det
gældende hverv. Disse notitser skal skabe grundlag for fremtidig god embedsføring og virke som en
vejledning.

