
Generalforsamling i Ebberup Madklub 18/3 2017 
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst og afspilning af Tæskeholdets – Vi sparker røv 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Menuministerens præsentation af aftenens menu 
4. Første servering 
5. Præsidentens beretning 
6. Menuministerens beretning 
7. Anden servering 
8. Barministerens beretning 
9. Marketingsministerens beretning 
10. Tredje servering 
11. Økonoministerens beretning og fremlæggelse af årsregnskab 
12. Fiskalens redegørelse 
13. Indkomne forslag 
14. Fjerde servering 
15. Valg af ministerposter for 2017/2018 

a. Præsident 
b. Barminister 
c. Marketingsminister 
d. Økonomiminister 
e. Menuminister 

16. Femte servering 
17. Eventuelt 

 
1. Præsidenten åbnede ballet med en kort velkomst og skred straks videre til første punkt på 
dagsordenen. Valg af dirigent. 
 
2. Claus meldte sig som den første til at tage rollen som dirigent. Da han tidligere har udvist 
overblik og konduite blev han prompte valgt. 
 
Jost meldte sig frivilligt til at tage referat og fik udleveret pen og papir af præsidenten. 
 
3. Menuministeren løftede sløret for den overdådige middag der forud for 
generalforsamlingen var blevet tilberedt i køkkenet og kunne bekendtgøre at temaet var 
Japansk. 
 
4. Første servering: 
 
Allerede her starter der første drøftelser vedrørende en tur til det skotske højland. 
 
5. Med taktstokken fast i hånden sørger dirigenten for at generalforsamlingen planmæssigt 
kan fortsætte og beder præsidenten aflægge sin beretning. 
 



Præsidenten takker hele madklubben for et godt år og en super tur i sommerhus. Det gøres 
tydeligt at præsidenten har gjort sig mange tanker om yderligere ture til sommerhuset, da 
præsidenten synes det var meget hyggeligt. 
 
Fiskalen takkes for rettidig og præcis opfølgning. 
 
”Tak til referat fra sommerfest” – ”Øv bøv til marketing for manglende indlæg” – derefter 
uddeles mundtlig røffel til marketingsministeren for det manglende indlæg, sammen med 
en opfordring til de øvrige medlemmer af madklubben til at sende materiale for det 
forgange år til marketing. 
 
Præsidenten øffer lidt om at generalforsamlingen ikke kunne afholdes på den ellers så 
traditionsrige første lørdag i februar. Der sendes en kærlig og ærgerlig tanke til Larsen der 
ligger på sygehus, hvilket han ikke håber er alvorligt. 
 
Herefter pointerer han at overskridelsen af budgettet ikke skyldes præsidenten, men 
derimod bar- og menuminister. 
 
Slutteligt ønsker præsidenten at teste magten. Han foreslår at fiskalens bestemmelse 
vedrørende bøde til Larsen i år omstødes – med begrundelsen, at der ikke skal komme 
penge i mellem os. 
 
20:32 Mikkel: Præsidenten vrøvler – der er vist ikke hjemmel til det der. 
 
(Fiskalen gør opmærksom på at beløbet der tales om er af den svimlende sum af 75 kr.) 
 
Generalforsamlingen godkender præsidentens beretning – og der skåles. 
 
6. Dirigenten giver ordet videre til menuministeren. 
Ministeren har været glad for opgaven og opsummerer året der er gået. 
 
Den stod på sommerhus ved Vesterhavet, hvor der var fisk i alle retter, herunder blandt 
andet. Rå torsk, rødfisk med ærtepure og surf ’n’ turf. 
Sommerfesten bød også på Pommes Frites – friteret i smør og selvfølgelig vesterhavsost. 
 
Generalforsamlingen godkender menuminsterens beretning. 
 
20:49 Mini: Jamen lille skat, jeg siger jo til dig (ophedet diskussion med præsidenten om, 
hvorvidt dirigentrollen var ordentlig udfyldt. 
 
7. Anden servering 
 
8. Barminsteren kunne berette at året havde budt på to forskellige temaer sat i forbindelse 
med sommerfesten og generalforsamlingen. 
 



Til sommerfesten var det meningen at det ikke skulle handle om mærker – hvorfor han også 
valgte at få hjælp af flaskedrengen til udvælgelse af vin i den lokale brugs. 
Foruden vinen bød han på en delikat tangsnaps og en rom på ministerens egen regning. 
 
Til generalforsamlingen var der gået all-in på vin og japansk whisky, hvorfor portvinen var 
sparet væk. 
Der blev blandt andet serveret PSI, Ribera del Duero – af Peter Sisseck og falsk barolo. 
Opsummeret til ”intet fancy pancy overhovedet” 
 
22:ish Elkjær: ”Inden vi forlader denne adresse, om det bliver til Grejsdal eller down town – 
lover jeg at der er nogen der brækker sig mandag” 
 
Generalforsamlingen godkender barministerens beretning. 
 
9. Marketingsministeren kunne berette at arbejdet i ministeriet og de underliggende 
styrelser havde stået fuldstændig stille i det forgangne år. Det skyldes kort og godt, 
dovenskab og manglende inspiration. 
 
Ministeren kunne fremvise lidt begrænset statistik over trafikken på ebberupmadklub.dk, 
hvilket ikke var prangende. Så en beskyldning for at fifle med tallene kan der ikke blive tale 
om. 
 
Generalforsamlingen godkender marketingsministerens beretning. 
 
10. Tredje servering 
 
11. Økonomiministerens kunne berette om et økonomisk godt år, hvor der samtidig med 
afholdelsen af en fremragende sommerfest i klitternes skær stadig, var lykkedes til at 
præsenteret et pænt overskud. 
 
Det er andet år præsidentopgørelsen er med i årsregnskabet, så nu begynder det at blive 
spændende at følge udviklingen i hvordan de forskellige præsidenter forvalter klubben 
økonomi. 
 
Generalforsamlingen godkender økonomiministerens beretning. 
 
12. Fiskalen takkede for et godt år, hvor der blandt andet blev uddelt bøde for manglende 
musik. 
 
Af referenten blev noteret følgende bøder: 
 
Elkjær 
200 kr., for manglende officiel indkaldelse – fiskalen synes det er alt for billigt sluppet. 
50 kr., da præsidenten ikke har styr på, hvor i landet klokken er. 



0 kr., for mega krøllet dug. Fiskalen ville gerne have uddelt bøden, men den er sløjfet da 
dugen blev strøget i sidste øjeblik. 
 
Larsen 
50 kr., for manglende indbetaling af gamle bøder. 
 
Mikkel 
25 kr., da han havde lovet Kobe kød, men ikke kunne levere. 
 
Claus 
100 kr., for at være direkte skyldig i at generalforsamlingen ikke kunne holdes på den eller så 
traditionsrige første lørdag i februar. Da han skulle på superbrugerkursus og til Mexico. 
 
Elkjær, Claus og Jost, straffes med en bøde på 10 kr., for at sidde med telefonerne fremme 
efter dirigenten har slået på glasset. 
 
Fiskalen videregiver den ærefulde post til Jost for, at være den mest retskafne (so far). 
 
13. 
Inden indkomne forslag behandles opfordrer præsidenten til at uenigheder, der kunne 
resultere i fysiske handlinger tages i sofa miljøet. 
 
#1  
Forslag om ændring af § 3, Stk. 3. - Elkjær 
 
Fra: Der afholdes én årlig generalforsamling, hvor der på baggrund af indkomne forslag kan 
foretages beslutninger som vedrører ændringer i klubbens vedtægter. For at et forslag kan 
tages op på generalforsamlingen skal det være Statsministeren i hænde seneste 14 dage 
inden generalforsamlingen og afsender skal tydeligt fremgå. 
Vedtægtsændringer skal altid vedtages enstemmigt. 
 
Til: Der afholdes én årlig generalforsamling, hvor der på baggrund af indkomne forslag kan 
foretages beslutninger, der vedrører ændringer i klubben vedtægter. Et forslag skal for at 
kunne tages op på generalforsamlingen være præsidenten i hænde inden klokken ringer, og 
generalforsamlingen begynder. Forslaget skal være tydeligt formuleret, så der kan afholdes 
en afstemning, og afsender skal fremgå. 
Vedtægtsændringer skal altid vedtages enstemmigt. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
#2 
Forslag om gravering af logo på klokken – Claus 
 
Det foreslås at hummeren Mike graveres på klokken. 
 



Forslaget er vedtaget, såfremt det kan gøres for under 500 kr. 
 
Marketing kan levere grafik og opgaven ligger til en start ved præsidenten. 
 
#3 
Forslag om ændring/tilføjelse til § 6. (Stk. 5.) - Elkjær 
 
Det påhviler altid den sidende præsident at opbevare dirigentklokken. Præsidenten har 
ligeledes ansvar for, at dirigentklokken er tilstede ved formelle arrangementer. 
 
Forslaget er vedtaget. 
 
#4 
Forslag om ændring af regnskabsprincipper i forhold til dirigentklokke. – Mikkel 
 
Økonomiministeren stiller ved hver generalforsamling med en justeret pris for klokken. 
 

- Værdiansættelsen af en sådan klokke af det reneste messing er selvfølgelig også 
påvirkelig for råvarepriser og eventuelle opgraderinger. Derfor bør klokkens reelle 
værdi også være afspejlet i årsregnskabet. 

 
Forslaget er vedtaget. 
 
#5 
Forslag om at der påhviler menu- og barministeren et ansvar i forhold til indlæg på 
www.ebberupmadklub.dk. - Elkjær 
 
De to ministerier skal hver især (eller sammen) aflevere materiale der omhandler det spiste 
og drukne i forbindelse med sammenkomster til marketingsministeriet. 
 
Forslaget er vedtaget. 
 
#6 
Forslag om oprettelse af et nyt ministerie til håndtering af borddækning m.m. - Elkjær 
 
Forslaget ikke vedtaget 
(1 for, 2 imod, 1 blank) 
 
#7 Forslag om et officielt ritual - Elkjær 
 
Lidt på samme vis som en ”high-five”, skal klubben have et særligt ritual der kan signalere 
tilfredshed/anerkendelse for god mad og drikke (og andre gode ting). 
 
Da forslaget ikke kan godtages som egentligt forslag, blev der ikke stemt om noget. Dog var 
der enighed blandt de fremmødte om at det kunne være en sjov gimmick. 



 
14. Fjerde servering 
 
15. Valg til ministerposter 
 
#1 Præsident 
Elkjær genopstillede og Jost opstillede til den ærefulde post som klubbens præsident. 
 
Elkjær gik til valg på, at han godt kan lide magt, han føler det som et kald, da Trump er et 
forbillede. Omvendt så ser han det også sådan lidt som Alternativet. Han vil ikke være bleg 
for at uddele nakkeskud til modstandere. 
 
Jost ser det som sit kald at træde til, når der har været lidt for økonomisk glade dage i 
klubben. Som han siger ”Smalhans, det er lige mig”. Foruden den indre sparegris er det også 
en længsel for at udleve nogle af ideer der ikke var tid til i hans seneste embedsperiode. 
 
Jost valgt til præsident med stemmerne 4:0 
 
#2 Barminister 
Mikkel opstiller som den eneste og vælges med stemmerne 4:0 
 
#3 Marketingsminister 
Jost opstiller som den eneste og vælges med stemmerne 4:0 
 
#4 Økonomiminister 
Mikkel opstiller som den eneste og vælges med stemmerne 4:0 
 
#5 Menuminister 
Referentens håndskrift er på daværende tidspunkt i så elendig forfatning, at der ikke kan 
digitaliseres yderligere end, at Claus løber med æren. 
 
Stemmerne 3:1 
 
Hvem den anden kombattant var er uklart. 
 
16. Femte servering 
 
Hermed afsluttes årets refererat. 
 
 
 
 
 
 
 


