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Lede1sespttegning

Klubbens ministerier, ministre og bestyrelsen, har d.d. behandlet og godkendt rsregnskabet
for perioden 1.1.2020 - 31.12.2020, for Ebberup Madklub, som indeholder;
Ledelsespâtegning, Anvendt regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Balance,
Prsidentopgørelse samt Noter.

Kiubben er ikke omfattet af rsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor
opstillet I overensstemmelse med regnskabspraksis for madklubber, der ikke er omfattet
ârsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmssig, og I overensstemmelse med
kiubbens vedtgter og hidtidige praksis.

Vi indstIller ârsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 29. Maj 2021.

/ost Stricker Øruencen

Claus Pedersen
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Resultatopgørelse for tiden 1.1.2020 - 31.12.2 020

Indtgter Note 2020 2019
Indbeta1t Claus 1 3.000 3.000
Indbeta1tJost 2 1.250 3.000
Indbeta1tE1kjr 3 4.000 2.000
Indbeta1t Martin 4 500 500
Indbeta1tMikke1 5 3.000 3.000
Flaskepant 6 - -

Bødeindtgter 7 120 -

Anonyme bidrag 8 68 -

Indtgter i alt 11.938,00 11.500,00

Udgifter
Generalforsamling 9 4.982,70 10.499,41
Sommerfest 10 4.765,86 -

Udgifter i alt 9.748,56 10.499,41

Arets resultat 2.189,44 1.000,59
Balance pr. 31.12.2020

Aktiver
Materielle Aktiver 2020 2019
Dirigentklokke 11 490 490

Omsetningsaktiver
Likvide behoidninger 12 26.620,73 24.431,29
Tilgodehavender 13 4.285 4.000

Aktiver i alt 31.395,73 28.921,29

Passiver
Egenkapital
Egenkapital inden overskud 14 20.921,29 16.420,70
Mellemregning, 2019 15 -4.000 4.000
Mellemregning, 2020 16 4.285
Overførtoverskud 17 2.189,44 1.000,59
Egenkapitalialt 18 23.395,73 20.921,29

Hensatte forpligtelser 19
Hensttelser til arrangementer nste âr 8.000,00 8.000,00

Passiver i alt 31.395,73 28.921,29
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Prasidentopgøre1se

Denne opgørelse har til hensigt, at skabe kiarhed over hvilke udgifter den enkelte Prsident
har vret ansvarlig for.

Opgørelsen er resultatet af generalforsamlingen 2015, hvor der blev stillet forsiag iii
vedtagelse omkring ndring af regnskabsâret. Dette blev ikke vedtaget, men i stedet blev der
fundet et kompromis i form af dette afsnit.

Der fremgàr alene de seneste 2 afsluttede prsidentperioder, samt status pa den
igangvaerende, for at skabe mest mulig gennemsigtighed.

I ârsregnskabet for 2015, ses samtlige embedsperioder i kiubbens historie opgjort efter
samme princip.

Embedsperioden fra februar 2018 til marts 2019 under Prsident Elkjaer:
Sommerfest 2018: 5.545,43
Generalforsamling 2019: 10.499,41
Samlet forbrug 16.04484

Embedsperiode fra marts 2019 til februar 2020 under Prsident Larsen:
Sommerfest 2019: 0,- (Jost gay en 40-ârs fødselsdag)
Generalforsamling 2020: 4.982,70
Samlet forbrug 4.982.70

Igangvrende embedsperiode fra februar 2020 under Prsident Mikkel:
Sommerfest 2020: 4.765,86
Generalforsamling 2021 Afventer..
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Noter

1.-5.
Der er indbetalt kontingent i 2019 pa samlet 11.750,- mod forventet 15.000,-.
Det opfordres at generalforsamlingen trffer beslutninger, der fører til foranstaitninger
saledes at budgetterede indtgter kan imødekommes.
Kontingentet til klubkassen bestãr af en mânedlig indbetaling af 250,- pr. medlem.

6. Flaskepant
Vores pantindtgter 1 2020, er et rundt 0,- samt ligeldes 0,- 1 2019. Det er aitsa tale om en
fremgang I posten pa hele 200 %.
Om den manglende indtgt skyldes svenskens pant-politik, eller de indkøbte tyskerøl
erindrer økonomiministeriet ikke.

7. Bødeindtgter
Fiskalen har i 2020 ved generalforsamlingen, uddelt nedenstaende bøder, hvoraf de
indbetalte bøder er markeret med grøn. De ubetalte bøder er markeret med rød, og beløber
sig samlet til 35 kr. fordelt pa hhv. Claus og Jost.

Bøder GF 2020 (Mikkel Fiskal)
Claus 25 Højlydt prutten
Elkjr 100 Afbryder dirrigent, og fortlIer dârUg historie
Elkjr 10 Uopmrksom under beretning
Jost 10 Uopmrksom under beretning
Larsen 10 Uopmrksom under beretning

155
_____________________________________

Der er af økonomiministeriet ikke registreret nogle uddelte eller indbetalte bøder som følge af

sommerfesten for 2020.

De samlede bødeindtgter beløber sig sâledes til 120,- samt 35,- som er bogført under posten

tilgodehavender.

8. Anonyme bidrag
I 2020 blev der under generalforsmalingen I forbindelse med en bøde afregning pa samlet 10
kr. ligeledes doneret et samlet anonymt bidrag pa 68 kr.
Tak for det Larsen.
Man kan altid sâfremt lysten melder sig, give et anonymt bidrag direkte pa klubkassens konto
reg. 6687 konto 0015628863 eller ved at sende mobilepay til økonoministeren og mrke
indbetalingen "anonymt bidrag".

9. Generalforsamling
I 2019 rejste kiubben pa deres første udlandsrejse med overnatning. Claus havde vaeret sâ
heldig at leje et hyggeligt sommerhus 3 gange via hans arbejde (hhv. 1., sidste og eneste gang
red.). Menuen stod pa kød, bagte tomater og rodfrugter fra bâl.
Weekenden I øvrigt bød pa sø-sejlads, naturvandring, elge-jagt, ø-indtagning pa vikingmanér
(conquer and burn), surstromming, samt et medlem der forsøgte at gøre kort proces inden sin
nste runde fødselsdag, hvilket som bekendt heldigvis ikke lykkedes.



Alt i alt en kmpe succes, som dog havde et hidtil uset budget, bade i forhold til
arrangementet, efterbetaling til sommerhus-udlejeren samt en voldsom transportudgift.

I 2020 var vi igen under de danske himmelstrøg da vi ubekymret omkring den kommende
Coronaepidemi dragede til Kronjylland, for igen at aflgge Randers et visit.
Menuministeren havde set sig lun pa vamle madvideoer pa nettet og ladet sig inspirere til en
menu der primrt bestod af forskellige forarbejdede fødevarer primrt indeholdende ost,
som blev dyppet i Larsens hárdt prøvede frituregryde. En cocktail der for flere gay op til flere
besøg pa tønden i løbet af aftenen.
Menuen bestod bLa. af deep fried mac n' cheese, Chili cheese tops, Lobster rolls, Chips med
varm oste-sovse-dip, Friteret løg der kunne plukkes af, Langtidstilberedt, og desvrre lidt for
hârdt tilberedt svinebryst, samt kartoffel-kroketter med ost og bacon. Desserten bestod sã
vidt økonomiministeren husker af Ben & Jerrys indkøbt is.

Regnskabet fra arrangementet bestâr af følgende dokumentation:

Generaiforsamling 2020 - Randers, Jyllands USA

Larsen
Vinoble 994
Lidl 106,53
Sailing 419,16
Aria Unika 349,85
Bagels 260

Elkjr
Menu 470,75

Mikkel
Skjold Burne 306,93
Meny 814,76
Rema 1000 1.030,72
Jomfruhummer 230

i alt 4982,7

10. Sommerfest
I 2019, lykkedes det desvrre ikke at atholde en sommerfest, hvilket var glde1igt for
kiubbens budget, men ulykkeligt for madklubbens medlemmer, som dog blev beriget med en
skøn 40-ãrs fødselsdag, hvor alle klubbens deltagere af en eller anden grund godt kunne
deltage alligevel.

I 2020 skete det. Efter adskillige mâneders atholdenhed og mange ârs mislykkedes forsøg var
der endelig arrangeret en sommerfest i en af ârets sommermâneder.
Arrangementet fandt sted i Prsidentens sommerpal, som ligger ved den lille sjl1andske
by Lumsâs, som ellers er bedst kendt for 80'ernes "hovsa-misil".
Foruden flere vellykkede bade-tare, var et af arrangementets højdepunkter rundvisning og
vinsmagning pa den danske vingârd "ørnberg", hvor "bonden" i foretagenet (Niels) viste
rundt og med stor entusiasme fortalte om hans passion for vine med bobler.
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Menuen blev naturligvis fremstillet over bâl, med bl.a. østers, Dorade, Pigvhar og nogle
gigantiske rejer af en art.

Regnskabet fra arrangementet bestär af følgende dokumentation:

Sommerfest 2020 - Lummert i Lumsâs
Mikkel

Odden Fisk 1540
Birkemosegárd 116
Rema 1000 228,65
ørnberg vine, rundvisning 1200
ørnberg vine 4 stk. Til
maden 697
Blomster til konen 100

EIkjr
Rema 1000 381,61

Larsen
Bilka 502,6

i alt 4765,86

11. Dirigentklokke
Klokkens vrdi er fremkommet ved dels anskaffelsessum, og dels opskrivning af vrdien ved
indgraveringen i 2012.

12 Likvider
Saldo pa konto 6687-0015628863 pr. 31.12.2020.

13. Tilgodehavender
Manglende indbetalinger af klubkontingent pr. 3 1.12.2020, andrager kr. 4.250, -

Posterne fordeler sig pa hhv. manglende indbetaling pa 1.750 fra Jost og 2.500 fra Larsen
Se desuden note 1-5.

Idet der som bekendt findes et cirkulaere, som giver Fiskalen ret til at opkrve bøder, uden en
generalforsamlingsbeslutning foreIgger, er ubetalte bøder ligeledes anført under
tilgodehavender.

Som beskrevet i note 7 findes der ubetalte bøder pa samler 35 kr.

Samlede tilgodehavender beløber sig saledes til 4.285,-

14. Egenkapital inden overskud
Egenkapital inden overskud er blot et udtryk for egenkapitalen forrige âr, tillagt forrige ârs
overskud.

15. Mellemregning, 2019
Mellemregningen fra 2019, er her udlignet, idet der er foretaget en ny mellemregning for
tilgodehavender i 2020.

[ó]
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16. Mellemregning, 2020
Idet tilgodehavenderne ti1lgges vores aktiver, er der her tale om en mellemregning - eller
"periodeafgrnsningspost", som tillgger samme vrdi lii vores passiver.
Posten vii med tiden forsvinde idet det forventes at bøde og kontingent-indbetaling vii ske, og
dermed bliver en del afvores overskud, og ender i vores egenkapital den vej rundt.

17. Overført overskud
Jfr. Resultatopgørelse for 2020.
Som besiuttet ved generalforsamlingen i 2013, er ønsket at generere et større overskud, for at
kunne realisere en plan om en eller flere udlandsrejser I kiubregi.
Vi ser 1 2020 et utilfredsstillende resultat, som der lii trods for arrangementer inden for
økonomisk rimelighed ikke giver det ønskede resultat Ca. 7.000,-. Den primre ârsag skal
findes i manglende indbetalinger af kontingent.

18. Egenkapital i alt
Vores egenkapital er nogenlunde undret i âret og stiger med hhv. driftsoverskud og
tiigodehavender med Ca. 2 tkr. fra 20.92 1,29 til 2 3.395,73.

Det skal dog bemrkes at egenkapitalen kan betragtes som ren opsparing I kiubben, idet de
kommende arrangementer er hensat jfr. note 19.
Dog skal det ogsã bemrkes at 4.285 af egenkapitalen er "ikke indbetalt kontingent og bøder"
men blot klubbens tilgodehavende fra dens medlemmer.

19. Hensatte forpligtelser.
Anslâede udgifter til arrangementer 1 2021.
Vi har fremover sat os for at kunne afholde de 2 ârlige arrangementer inden for et budget pa
Ca. 8.000,-, hvorved der sker løbende konsolidering af klubben pa Ca. 7.000,- + bøder ârligt.
Udgiftsioftet pa de 8.000,- har vii 2020 ikke heit kunne overholde.

Vores seneste tiltag med en Prsident-opgørelse forventes at have den ønskede effekt,
saledes at man ved sit embede føler en stolthed ved at aflevere en veldrevet kiub videre.
De forskeliige ministerier opfordres ogsâ fremadrettet til at aftale udgiftsloft for enkelte
arrangementer med økonomiministeriet, herunder i srdeieshed økonomiministeren.
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