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1.
Dirigent Mikkel
Referent Jost
2.
Sidste års referent gennemgår kort referatet og der nikkes ja til, at det stemmer nogenlunde overens med
virkeligheden. Alle er nu opdateret og generalforsamlingen følger den vanlige procedure.
3.
Præsidenten i skikkelse af Larsen beretter om et knapt så frugtbart år, hvor det, for gud ved, hvilken gang det
ikke lykkedes at stable en sommerfest på benene. Trøster sig dog ved at den blev reddet en smule af en
fødselsdag, hvor alle medlemmer og de fleste fruer, samt andre hangarounds også var tilstede.
Den i præsidentens valgperiode afsluttende generalforsamling, som er den anden store prøve for den sidende
præsident var arrangeret i Kronjylland, hvor madklubben tidligere har haft gode oplevelser og der var
forberedt den store kolesterolparade i samarbejde med Menuministeren.
Generalforsamlingen godkender beretningen.
4.
Qua en god men også lidt turbulent tur til Sydsverige, er der gået helt kludder i fiskalens hverv. Den siddende
fiskal Claus har siddet i noget nær 2 perioder, da han aldrig overdrog rollen og ingen åbenbart var i åndelig
stand til at følge op på parolen.
Nu kunne man tro at det skyldtes magtfulkommenhed, men det kan klart afkræftes, da det ikke er lykkedes
fiskalen at indkræve så meget som én enkelt bøde, under hans nu næsten 2 årige periode.
Fiskalens egne ord siger det meste. ”Jeg var fuld – beklager, men jeg undskylder ikke”
Der henvises til ”Cirkulære vedr. Fiskalens rettigheder og pligter ved opkrævninge af bøder”
- Fiskalen uddeler bøder, og skal huske at indkræve per mail
Tjansen overdrages for en meget kort bemærkning til Mikkel.

5.
Med det på plads fortsætter generalforsamlingen og Marketingsministeren får ordet. Der berettes om, at det
årelange arbejde med at gennemgå adskillige arkiver er tilendebragt og hjemmesiden er opdateret med
beskrivelser fra samtlige sammenkomster. En del af indholdet indeholder også stemningsbilleder og det kan
som altid ses på www.ebberubmadklub.dk
Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
6.
Så er det menuministerens tur. Han gik på valg med løfter om ”Nasty Amerikansk BBQ” og det har han
forsøgt at efterleve. Desværre blev det som følge af den ikke eksisterende sommerfest kun dagen for
generalforsamlingen at han kunne folde sig ud.
Han kunne selv god lide tanken om, at det ikke bare var finere fransk det hele, men at der også skulle være
plads til en upassende dekandent amerikansk inspireret menu.
Hvilket han måske også mener passer meget godt med vores fordomme om Randers.
Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
7.
Ordet overdrages til barministeren, der som andre starter med at bemærke at der ingen sommerfest fandt
sted. Temaet for generalforsamlingen kunne han ikke rigtigt få til at harmonere med de stort anlagte
salgstaler. Hvori ordet sodavand indgik op til flere gange.
Blev af familiære årsager lidt presset på indkøb, men nåede at finde passende øl til måltidet på dagen.
Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
8.
Som set forgående år får økonomiminsteren igen lov at afslutte rækken af beretninger.
Han giver den sædvanlige grundige gennemgang af regnskabet, med en meget kraftig note om, at 2019 var et
meget særdeles dyrt år.
Henviser her til at præsidentopgørelsen viser sit værd – og at Elkjær er et meget dyrt bekendtskab.
Beretningen og regnskab godkendes af generalforsamlingen.
9. Indkomne forslag
Da der ingen officielle forslag var indkommet, er følgende afsnit mere et referat af samtalen, hvor nogle
medlemmer havde behov for at lukke lidt luft ud og ytre sig om lidt utilfredshed.
Der var et forslag/ønske om at menuen kom ud en uge før arrangementerne, så der kunne handles tørt og
vådt.
Men da §4, stk. 5 – til fulde beskriver forventningerne til ministrene i forhold til arrangementer, tages ingen
yderligere handling i den sag.
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Elkjær: ”Mikkel for fanden, jeg sidder her med hånden oppe.
Mikkel: ”Så tag dog den hånd ned”

Efter en række andre højlydte diskussioner, lukkes der for indkomne forslag.
10. Eventuelt
Drøftelser om SOME aktiviteter i marketingsministeret.

Tidslinje over, hvem der havde, hvilke poster på hvilke tidspunkter – den fikser marketingsministeret.
11. Valg af ministerposter
Præsident
Den sidende præsident ønsker ikke genvalg, mener han blev kuppet til forrige generalforsamling.
Mikkel opstiller og bliver valgt.
Marketingsminister
Jost genvælges som marketingsminister
Økonomiminister
Mikkel genvælges som økonomiminister
Barminister
Larsen og Elkjær opstiller.
Larsen går på valg på fusion – mad og drikke skal passe sammen (og noget med ”essenser af årstidens mad”)
Elkjær vil gerne bringe sin old gamle Lambrusco og forære den til madklubben.
Larsen vælges som barminister.
Fiskal
Mikkel overdrager hvervet til Jost
12. Fastsættelse for dato til sommerfest
Jf. vedtægterne §6, stk. 8 skal der findes en dato for sommerfesten.
Der opnås enighed om den 22/8 2020
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Claus: ”Nej, nej Marthiin, Hven, det var der du skulle skilles, du vidste det bare ikke endnu”

Generalforsamlingen kunne hermed erklæres for afsluttet.

