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1.
Dirigent: Claus
Referent: Jost
Med lidt vejledning kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var så godt som
rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig jf. vedtægterne §3 stk. 2. Fire medlemmer var mødt og i
en tilstand, der er i tråd med reglementet. Desværre havde et 5. medlem få uger inden
generalforsamlingen meddelt at han havde behov for en pause - klokken er for andet år i træk
ikke dukket op.
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 lægger for med sin beretning. Det har været et begivenhedsrigt år, hvor der efter
overdraget hverv blev arbejdet på at stable en sommerfest på benene, hvor klubben ville være
vært for en tur ud i det ganske land for at få en på opleveren. Turen der gik til Rømø, faldt sent
på året, men ikke sent nok til at østersene på Rømø var synderligt spiselige. Ikke desto mindre
var det en mindeværdig tur. Som der nok vil blive talt om i fremtiden. Og så var der noget med
en lidt sen indkaldelse.
Generalforsamlingen godkender beretningen med højlydte klapsalver.
4.
I marketing har man arbejdet på at følge op på sidste års gode arbejde og ja, Jytte har været en
travl dame. Foruden opdatering af hjemmesiden, er det også lykkedes at levere en gang
merchandise i form af Mike+QR klistermærker, som blev omdelt til sommerfesten.

Generalforsamlingen godkender beretningen.
5.
Her ville vi normalt have refereret Menuministerens beretning her. Grundet omstændigheder
som behandles i punkt 8, kommer her blot en kort opsummering af sommerfestens oplevelser
fortalt delvist med de deltagendes ord.
En oplevelse af at medlemmerne ikke just var tilfredse med menuen og udførelsen heraf. Philly
Steaks blev fremhævet som værende større end hotdogs. Marvpiberne var for “store”, indkøbet
var nonchalant.
Rod med Boeuf Bourguignon’en og skænderi i køkkenet. Ingen gik dog sultne i seng.
6.
For barministeriet kan vi konkludere at der var satset på øl, vin og spiritus i rimelige mængder.
7.
Økonomiministeren får som den sidste minister ordet og gennemgår minutiøst årets regnskab.
Alt er godt, men han mener dog at der mangler lidt bilag, da sommerfesten virker lige lovligt
billig.
Det aftales at regninger fremsendes på bagkant, så der kommer orden på økonomien.
Detaljerne kan findes i årsregnskabet for 2021.
Generalforsamlingen godkender beretningen med højlydte klapsalver.
8. Indkomne forslag
1) Ikke et egentligt forslag, men kort forinden generalforsamlingen meddelte Larsen at han
var nødt til at trække stikket for en stund. Hermed følger den beslutning som en
enstemmig generalforsamling traf. Larsen sætter sit medlemskab på bero og et eventuelt
tilgodehavende tilbagebetales.
Der skal udarbejdes paragraf til vedtægterne der tager højde for at et medlem ønsker at
udtræde og måske efterfølgende genoptage sit medlemskab. Hvad er klubben forpligtet
til og hvad skal der være opfyldt for at kunne være med igen. Vedtægtsændringen
behandles på næste års generalforsamling.
00:31 “Vi lavede den (madklubben red.) jo fordi vi ikke havde råd til en middag” - Elkjær
9. Fiskalens beretning og overdragelse
Egentlig faldt overdragelsen sted tidligere på aftenen da dirigenten ikke helt havde styr på
parolen.
Claus tildelte æren til Jost, som i løbet af generalforsamlingen noterede:
10 kroner i bøde per næste tildeles, Elkjær og Mikkel for at tale om bænkpres.

40 kroner i bøde til Jost for ikke at have styr på klokken.
25 kroner i bøde til Jost for at indkalde for sent.
15 kroner i bøde til Claus for at bruge mobil.
25 kroner i bøde til Claus for ikke at vide om han kunne deltage eller ej.
25 kroner i bøde til Elkjær for at afbryde med kaffesnak.
10. Eventuelt
Intet at bemærke under eventuelt
11. Valg af ministerposter 2022/2023
For første gang i et par år var der reelt tale om kampvalg til et par af ministerierne. Det
udramatiske først.
Økonomiminister - Mikkel enstemmigt valgt.
Marketingsminister - Jost enstemmigt valgt på et halvt løfte om at kigge på at få lavet madklub
paraplyer.
Barminister
Mikkel og Elkjær stiller op. Elkjær lover at oppe vinmenuen.. også på pris. Mikkel lover mindre
vin, men flere anekdoter.
Mikkel tildeles ministerposten med stemmefordelingen 3:1
Menuminister
Elkjær stiller op på et løfte om at samlingspunktet skal være sauce.
Elkjær tildeles ministerposten med stemmefordelingen 4:0
Præsident
Her bliver det spændende Mikkel, Jost og Elkjær stiller op. Sidstnævnte trækker dog sit
kandidatur da han ser modkombatanterne.
Jost går til valg på mere natur og østers i Hamburg.
Mikkel går til valg på en hytte i Frankrig eller Toscana, han vil udfri længslen efter udlandet og
mener en tur med 3 overnatninger er et minimum.
Mikkel tildeles præsidenttitlen med stemmefordelingen 3:1
12. Fastsættelse af dato for sommerarrangement
Det leder os direkte ind til sidste punkt på dagsordenen. 16-19 juni. reserveres til årets
sommerfest. Så må vi se, hvad den bringer.

