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12. Eventuelt 
 
1. Klokken slog 20:30 og præsidenten kunne ringe med den til anledningen genopstandne 

klokke og erklære generalforsamlingen for åben. 
 
2. Claus meldte sig frivilligt og blev sædvanen, kan man næste sige, valgt til dirigent af 

aftenens bal. 
Efterfølgende blev Jost på opfordring udpeget til referent, hvilket han accepterede, om 
han følte, at der var noget, der skulle bodgøres, skal vi ikke komme yderligere ind på her. 
 

3. Claus bimlede med klokken, rejste sig og løftende sløret for aftenens menu. Den stod på 
italiensk for begyndere og viderekomne. Medlemmerne skulle i løbet af aftenen forkæles 
med blandt andet Carpaccio, Risotto og Tiramisu. 

 
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning 
 

4. Atter en gang griber dirigenten efter klokken og tager et fast tag om håndtaget, og beder 
præsidenten aflægge beretning for året der gik. 
 
Præsidenten takker for ordet og går i gang med at aflægge den længe ventede beretning. 
 
Præsidenten kan berette om et særdeles atypisk år i madklubben – han havde spændt 
overtaget stafetten i marts måned 2017 og gik og puslede med planer om en 
forberedende oplevelsestur, hvor klubben skulle hærdes fysisk og mentalt til et længere 
togt. 



Der blev arbejdet på at finde datoer, hvor alle kunne deltage. Det viste sig ikke synderligt 
let, men valget faldt nødtvunget på weekenden, hvor præsidenten skulle fejre sin egen 
fødselsdag. 
I mellemtiden havde økonomiministeren inviteret til bryllup i kongens by. Samtlige af 
madklubbens medlemmer troppede med koner og kærester. Dejlig mad blev indtaget og 
selvfølgelig den vanlige mængde boonenkamp. 
 
Godt en måned inden sommerfesten skulle afholdes og netop som de indledende 
planlægningsøvelser var begyndt af finde sted – måtte præsidenten annullere datoen, da 
hans søster havde valgt at gifte sig med en svensker. 
Der blev forsøgt fundet en ny dato, men med diverse bukkejagter etc. allerede planlagt, 
var dette ikke en mulighed. 
 
Et sort kapitel blev hermed tilføjet til historien om Ebberup Madklubs. 
 
Som en sidste gerning fik præsidenten stablet en generalforsamling på benene midt i 
Kronjylland, nærmere præciseret Randers. Hvor det hele faktisk ikke er så ufedt. 
 
Præsidenten takker for ordet til en række mindre tilfredse lyde og kommentarer. 
 
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning 
 

5. Herefter giver dirigenten ordet til menuministeren, hvilket spøjst nok er selvsamme 
person. Menuministeren henviser til den tidligere præsentation af aftens menu. Ville jo 
meget gerne have forkælet medlemmerne med et passende måltid til den forsvundne 
sommerfest, men må leve med skuffelsen og håber snarligt at komme helt ovenpå igen. 

 
21:20 - ”Må jeg lige præsentere desserten” – højlydt og lettere irriteret, da Elkjær afbryder. 
Menuministeren havde som overraskelsesmoment gemt lidt af menupræsentationen til 
sin beretning, men er nødt til at tysse på Elkjær, da han stadig er oprørt over 
præsidentens beretning. 
 
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning 
 

6. Barministeren overtager ordet og præsenterer aftenens drikkevarer og bemærker at også 
han selvfølgelig er ærgerlig over ikke at have kunnet bidrage til en sommerfest. 

 
Det blev der serveret: 
- Til velkomst en Bellini, som kendes fra Harry’s bar i Venedig 
- Som aperitif en Aperol Spritz 
- Til maden fik vi Italiensk brændevin og super gode medbragte vine 
- Larsen stod for sødt til desserten 
- Og slutteligt Amaretto med whisky 

 
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning 



7. Ordet overdrages til marketingsministeren, som kan berette om et fattigt år, det er 
blevet til et sølle indlæg. Der er sådan set ikke fordi der ikke er materiale. Det ligger klar 
i ministeriet til at blive behandlet og udgivet. Der findes blandt andet billeder fra bryllup 
– og tak for det. 

 
Det skyldes et øget arbejdspres, som egentlig ikke relaterer til hovedopgaven. Det vil 
man søge at få løst i det kommende år. 
 
Generalforsamlingen godkender ministerens beretning 
 

8. Sædvanen tro lukker økonomiministeren runden af beretninger med en gennemgang af 
økonomien for det forgangne år. 
 
Qua den udeblevne sommerfest, er der selvfølgelig brugt væsentlig færre penge end der 
var budgetteret med. Derfor bugner kassen nu endnu mere end den gjorde året før. 
 
22:25 - ”Det behøver ikke at være stramhals” – Claus får det indskudt under 
gennemgangen af regnskabet. 
Referenten kan ikke huske sammenhængen og noterne er mindre læselige – det hænger 
givet vis sammen med Claus’ generelle syn på, hvordan man som præsident bør forvalte 
økonomien. 
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9. Fiskalens redegørelse 

 
Fiskalen har i det forgange år fundet følgende uterligheder, som straffes med de anførte 
bøder. 

 
Claus 
Uopmærksom under rafling     50 kr. 
Mobilgejl i forbindelse generalforsamlingen   25 kr. 
Manglede betaling af tidligere udstedte bøder   10 kr. 
 
Jost 
Ikke rettidig indkaldelse til generalforsamling    50 kr. 
Manglende sommerfest     250 kr. 
Manglede betaling af tidligere udstedte bøder   10 kr. 
 
 
Elkjær 
Forstyrrelse i forbindelse med menuministerens beretning  30 kr. 
 
Nogle vil måske mene at fiskalens bødestørrelser er af bagatelagtig karakter. Han har dog 
i år lagt vægt på at madklubbens økonomi ser ualmindelig fornuftig god ud og har derfor 



skelet til det udemærkede liberale princip om, at medlemmernes penge har det bedst i 
medlemmernes egne lommer. 
 
Fiskalen overdrog det ædle hverv til Claus og afsluttede hermed sin periode. 
 

10. Indkomne forslag 
 

a. Mikkel med ændringsforslag til vedtægterne, hvor der til §7, tilføjes stk. 8 – ”Brug 
af mobiltelefon i forbindelse med klubarrangementer, der ikke direkte vedrører 
Ebberup Madklub og dens virke er ej lovligt” 
 
Det påhviler den til enhver tid siddende fiskal at straffe synderen jf. §7. Stk. 7 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 

b. Mike skal graveres i klokken – koste hvad det vil. 
Forslag af ukendt oprindelse, men godkendt på generalforsamlingen. 
 
Forslaget er ikke tidssat, og der er ikke udpeget ansvarlig. Indtil ansvar er 
uddelegeret ligger dette ved præsidenten. 
 
(Der har tidligere været undersøgt muligheden, men det kræver at få leveret Mike 
i et mere brugbart format – dertil er en grafisk designer nødvendig) 
 

c. Elkjær med ændringsforslag til vedtægterne, hvor der til §7, tilføjes stk. 9 – ”I 
forbindelse med generalforsamlingen er det obligatorisk for medlemmerne at 
bære jakke” 
 
Forslaget vedtaget. 
 

11. Valg af ministerposter for 2018/2019 
 

Præsident  Elkjær 
Barminister  Elkjær 
Marketingsminister  Jost 
Økonomiminister  Mikkel 
Menuminister  Elkjær 
 
 
Samtlige valg forløb uden de store dramaer – generalforsamlingen kunne erklæres for 
afsluttet. 


