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Oplysninger om klubben

Navn & Hjemsted
Ebberup Madklub
Oprindeligt hjemsted: Ebberup
Nutidigt hjemsted: Danmark, Vadehavet og det øvrige Skandinavien

Bestyrelse
Poster som de har fordelt sig siden generalforsamling 2021:

Claus Pedersen, Menigt medlem
Jost Stricker Jørgensen, President, Marketingminister
Kasper E1kjer, Menigt medlem
Martin Steentoft, Menuminister, Barminister
Mikkel Warnick, Økonomiminister
Fiskal?
Revision
Ingen..
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Ledelsespãtegning
Kiubbens ministerier, ministre og bestyrelsen, har d.d. behandlet og godkendt rsregnskabet
for perioden 1.1.202 1 31.12.2021, for Ebberup Madklub, som indeholder;
Ledelsespâtegning, Anvendt regnskabspraksis, Resultatopgørelse, Balance,
-

Prsidentopgørelse samt Noter.

Kiubben er ikke omfattet af ârsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor
opstillet I overensstemmelse med regnskabspraksis for madklubber, der ikke er omfattet
rsregnskabs1oven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsm2essig, og ioverensstemmelse med
kiubbens vedtgter og hidtidige praksis.
Vi indstiller rsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Bellinge, den 5. Februar 2022.
Bestyrelsen

Kasper Elkjr

Claus Pedersen

(ost Strick'ilhrnsen

Mikkel Warnick Matthiesen
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Resultatopgørelse for tiden 1.1.2021- 31.12.2021
Indtegter

Indbetalt Claus

IndbetaltJost

Indbeta1t EIkjr
IndbetaIt Martin
Indbetalt Mikkel
Flaskepant
Bødeindt2egter
Anonyme bidrag

Note
1
2

3
4
5
6
7
8

Indtagter i alt

Udgifter
Generalforsamling
Sommerfest

2021
3.000

2020
3.000

4.250
3.000
1.334,95

1.250

3.000
72,5

345
-

4.000

500
3.000
-

120
68

15.002,45 11.500,00

9
10

Udgifter i alt

7.529,37
4.266,02

4.982,70
4.765,86

11.795,39 9.748,56

Arets resultat

3.207,06

2.189,44

2020
490
26.620,73

Balance pr. 31.12.202 1
Aktiver
Materielle Aktiver
Dirigentklokke

11

2021
490

Omstningsaktiver
Likvide behoidninger
Tilgodehavender

12
13

29.827,79
4.665,05

Aktiver I alt

4.285

34.982,84 31.395,73

Passiver

Egenkapital
Egenkapital inden overskud
Mellemregning, 2020
Mellemregning, 2021
Overført overskud
Egenkapital i alt

23.395,73
-4.285
4.665,05

4.285

3.207,06
26.982,84

2.189,44
23.395,73

Hensatte forpligtelser
19
Hensttelser til arrangementer.nste ár

8.000,00

8.000,00

Passiver i alt

34.982,84 31.395,73

14

15
16
17
18

20.92 1,29
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Presidentopgøre1se

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

Opgørelsen er resultatet af generalforsamlingen 2015, hvor der blev stillet fors1ag til
vedtagelse omkring ndring af regnskabsâret. Dette blev ikke vedtaget, men i stedet blev der
fundet et kompromis i form af dette afsnit.
Der fremgâr alene de seneste 3 afsluttede prasidentperioder, samt status pa den
igangvrende, for at skabe mest mulig gennemsigtighed.
I arsregnskabet for 2015, ses samtlige tidligere embedsperioder i kiubbens historie opgjort
efter samme princip.

Embedsperioden fra februar 2018 til marts 2019 under Pr2esident E1kj2er:
Sommerfest 2018:
Generalforsamling 2019:
Samlet forbrug

5.545,43
10.499,41
16.044.84

Embedsperiode fra marts 2019 til februar 2020 under Pr2esident Larsen:
0,- (lost gay en 40 -rs fødselsdag)
Sommerfest 2019:
4.982,70
Generalforsamling 2020:
4.982.70
Samlet forbrug

Embedsperiode fra februar 2020 til maj 2021 under Prsident Mikkel:
Sommerfest 2020:
Generalforsamling 2021:
Samlet forbrug

4.765,86
7.529,3 7

12295.23

Igangverende embedsperiode fra maj 2021 under Prsident Jost:
Sommerfest 2021:
Generalforsamling 2022:

4.266,02
Afventer..

Noter

1. 5.
Der er af 3 afklubbens medlemmer indbetalt det forventede kontingent 1 2021.
De sidste 2 medlemmer har enten pga. tidligere árs forsømmelser betalt mere md eller pga.
nutidige udfordringer betalt mindre md.
Arets samlede indbetalinger nár op pi samlet 14.854,95,- mod forventet 15.000,-.
Kontingentet til klubkassen bestâr af en mânedlig indbetaling af 250,- pr. medlem.
-

6. Flaskepant
Vores pantindtgter 1 2021, stiger til hidtil ukendte højder pa 72,5 efter en generalforsamling

med masser af pant.
Indtegten skal ses i forhold til sidste ärs indtgt pa 0,- og
tilfredsstillende for áret.

ma saledes betegnes sopm

7. Bodeindtgter
Ved seneste árs regnskabsafslutning var der i alt udestâende bøder for 35,
Ved GF 2021 blev der jfr. referatet uddelt følgende bøder af Fiskalen.

-

50 kr. i bøde pr. nse til Jost, Larsen og Claus for at vre dârlige betalere.
10 kr. i bøde til Claus for at sove, det er af Fiskalen noteret takseret lavt idet der jo her er tale
om en fast indtgt.
35 kr. uddeles til Mikkel for ikke at have styr pa klokken til arrangement. Den ligger angiveligt
i en flyttekasse i Jylland.
50 kr. i bøde til Elkjr for ikke at lade sin hus pryde med Mike.

Stledes gik det til, at der i alt blev uddelt bøder pa 245,- kr. deretil bemrkes det at der for
âret forinden var 35,- i udestâende. Sâledes kunne forventes i alt 280,- i bøde indtgter for
áret.
Arets samlede bødemndtgter løber dog op i 345,- og økonomiministeren betragter derfor alle
bøder som indbetalt, uden dog at kunne stâ pi for hvem der har indbetalt hvad og hvorfor.
Der er af økonomiministeriet ikke registreret nogle uddelte eller indbetalte bøder som følge af
sommerfesten for 2021.

8. Anonyme bidrag
Man kunne ret beset godt argumentere for at der i 2021 har vret 65,- i samlede anonyme
bidrag idet der var flere bødeindbetalinger end forventet.
Man kan altid s5.fremt lysten melder sig, give et anonymt bidrag direkte pa klubkassens konto
Reg. 6687 konto 0015628863.
9. Generalforsamling
I 2020 var vi 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 hrdt prøvede frituregryde. En cocktail der for flere gay op til flere
besøg pt tønden i løbet af aftenen.
Menuen bestod bl.a. 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
hãrdt tilberedt svinebryst, samt kartoffel-kroketter med ost og bacon. Desserten bestod sâ
vidt økonomiministeren husker af Ben & Jerrys indkøbt is.
I 2021 var Madklubben efter en lang og Coronalukket vinter som en flok køer der skulle pt
grs. Og hvad bedre er bedre end stenbroen til at fi1de op p sin manglende social -konto
efter en sãdan omgang.
Generalforsamlingen blev sâledes atholdt med udgangspunkt i Valby, og nogle af dagenes
højdepunkter var 01, Pizza, Frokost i Kødbyen, Tattoo p Istedgade, Baos med Kammuslingog lakse-tattar, stegt helleflynder med sauce blanquette, ost, l2ekker yin, portvin og meget

mere.
Regnskabet fra arrangementet bestãr af følgende dokumentation:
GF 2021

-

Frihed & Tattoo John i Kongens København

Claus
Slagter Lund, Portvin Fisk, Menu, Vores brød, Nr.bro Kolonial, ArIa unika
2.814,82
Mikkel
Thai supermarked, Husted yin, Yuzu 01, Fleisch, Kvickly, Gin Hazz
3.942,55

Larsen
01 ved Khioskh, Gin, Macallan Whisky

772

7.529,37

I alt

10. Sommerfest
I 2020 skete det. Efter adskillige mâneders atholdenhed og mange árs mislykkedes forsøg var
der endelig arrangeret en sommerfest i en af ârets sommermàneder.
Arrangementet fandt sted i Pr2esidentens sommerpa1, som ligger ved den hue sj11andske
by Lumsâs, som ellers er bedst kendt for 80'ernes "hovsa-misil".
Foruden flere vellykkede bade -ture, var et af arrangementets højdepunkter rundvisning og
vinsmagning pa den danske vingird "ørnberg", hvor "bonden" i foretagenet (Niels) viste
rundt og med stor entusiasme fortalte om hans passion for vine med bobler.
Menuen blev naturligvis fremstillet over hal, med bl.a. Østers, Dorade, Pighvar og nogle
gigantiske rejer.

12021 havde kiubbens siddende Prsidentvret opfindsom oghave lejet etsommerhus et sâ
eksotisk sted som Rømø Stihlehav-Østersens sidste hvilested.
En weekend som bød pa mange aflivets op- og nedture. Heriblandt kan nvnes.
Frgen var desvrre sejiet da vi naede vestkysten. Heldigvis fandt vi et sted at kunne køre
over pga. lavvande. Der var masser af østers og vi høstede løs. De var desvrre alle hidt
splattede og bar prg af endnu lidt for varmt vejr. Vi havde alle husket gummistøvler, men
Claus' sad fast i mudderet. Det var et virkeligt hyggeligt og flot sommerhus vi kom til, men
-
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ikke sâ meget da vi kørte igen.. Vi kom sent i seng, og stod lidt for tidligt op, men det var nok
godt det samme. Der blev lavet masser lkker mad, heriblandt boeufbourguignon, ost, østers

mm.
Renskabet fra arranementet bestár lindtil videreaf følgende do kumentation:
Sommerfest 2021

-

Natur, østers, Id og trterasser

Mikkel
Menu i Fredericia
Larsen
Vin og slagter
alt

3164,62
1101,4
4266,02

11. Dirigentklokke

Klokkens vrdi er fremkommet ved dels anskaffeisessum, og dels opskrivning af vrdien ved
indgraveringen i 2012.
12. Likvider
Saldo p konto 6687-0015628863 Pr. 31.12.2021.
13. Tilgodehavender
Manglende indbetalinger af klubkontingent pr. 31.12.2021, andrager i alt kr. 4.665,05,
Posterne fordeler sig pa hhv. samlet manglende indbetaling pa 500,- fra Jost og 4.165,05,- fra
Larsen
Se desuden note 1-5.
-

14. Egenkapital inden overskud
Egenkapital inden overskud er blot et udtryk for egenkapitalen forrige
overskud.

tr,

tillagt forrige àrs

15. Mellemregning, 2020
Mellemregningen fra 2020, er her udlignet, idet der er foretaget en ny mellemregning for
tilgodehavender i 2021.
16 Mellemregning, 2021
Idet tilgodehavenderne ti112egges vores aktiver, er der her tale om en mellemregning eller
"periodeafgrnsningspost", som tilkegger samme vrdi til vores passiver.
Posten vil med tiden forsvinde idet det forventes at bøde og kontingent-indbetaling vii ske, og
dermed buyer en del afvores overskud, og ender i vores egenkapital den vej rundt.
-

17. Overført overskud
Jfr. Resultatopgørelse for 2021.
Som besluttet 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 2021 et utilfredsstillende resultat, som der pa grund af arrangementer der overskrider
budgettet, ikke giver det ønskede resultat pa ca. 7.000,-. Den primre arsag skal findes i

sJ

arrangementer som overstiger budget, hertil i mindre omfang vigende indt2egter fra kiubbens

medlemmer.
18. Egenkapital i alt

Vores kiub konsolideres en smule I âret og vi ser egenkapitalen stige med hhv. driftsoverskud
og tilgodehavender fra godt 23 tkr. til nsten 27 tkr.

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 ogsâ bemrkes at 4.665,05 af egenkapitalen er "ikke indbetalt kontingent", men
blot kiubbens tilgodehavende fra dens medlemmer.
19. Hensatte forpligtelser.
Ansláede udgifter til arrangementer i 2021.
Vi har sat os for at kunne afholde de 2 r1ige arrangementer inden for et budget p
hvorved der sker løbende konsolidering af kiubben pa Ca. 7.000,- + bøder ãrligt.
Udgiftsloftet pa de 8.000,- har vii 2021 ikke kunnet overholde.

Ca.

8.000,-,

Vores tiltag med en Prsident-opgøre1se forventes at have den effekt, at man ved sit embede
føler en stoithed ved at aflevere en veidrevet kiub videre.
De forskellige ministerier opfordres ogsâ fremadrettet til at aftale udgiftsloft for enkelte
arrangementer med Økonomiministeriet, herunder i srde1eshed økonomiministeren.

