
Generalforsamling i Madklubben Århus den 10. april 2018 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af ordstyrer 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af klubbens regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent 
5. Indkomne forslag – herunder de reviderede love  
6. Valg til bestyrelse (På valg er Kim Valente og revisor Preben Schou) 
7. Eventuelt 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Formandens beretning:  
 
Klubben har pr. 01.04. 2018 13 medlemmer: se medlemslisten på www.madklubben-aarhus.dk. Vi har 
desværre måttet sige farvel til Leif Rasmussen, der døde i januar måned. RIP 
 
Vi har haft en lidt anderledes, men en absolut spændende madsæson, Det er skønt med stor kreativitet og 
engagement fra medlemmerne – specielt tak til de af jer, der har påtaget jer værtskabet for en aften og 
sørget for, at vi har lavet og spist skøn mad. 
 
Vi har haft 6 madaftener på skolen til og med i aften samt 1 møde ude i byen. Vores julemad arrangement 
var meget anderledes, men alligevel en pudsig oplevelse. Vi besøgte HjuleNemo på Bispetorvet og lad mig 
sige nogenlunde med Hans-Eriks beskrivelse. ”Det var en god aften med usædvanlig speciel bespisning og 
alt for dyr vin. Men hvis vi ikke havde været der, havde torvet ligget tomt hen” 
 
Vi glæder os igen til vores afslutningsfest i ”Klubhuset” hos Bjarne den 08. maj. Det er igen Steen, der vil 
diske op med kulinariske oplevelser og det er Bjarne, der udvælger vinene. Husk nu at få egne damer 
”varmet” op til denne aften 
 
Det er gået rigtig godt med at melde afbud, hvis man er lovligt forhindret. Stor ros. Vi har fået nye datoer 
for 2018/19. Kommer snarest på hjemmesiden 
 
Alt i alt har det været gode aftener med fint humør, god mad og gode vine. 
Stadig et lille hjertesuk: Det er blevet meget bedre med oprydning og opvask – næsten perfekt, MEN der er 
plads til forbedringer. Skulle vi ikke aftale, at senest kl. 21.30 er alle i gang med det trælse arbejde og så, 
hvis Kim bliver genvalgt, skal der nok være en bajer til de tørstige. 
 
Bestyrelsen består p.t. af nedenstående - med denne valgperiode: 
Kaj Nielsen   Valgt 2017  
Jørn Laursen   Valgt 2017  
Kim Valente   Valgt 2016 – på valg 
Revisor Preben Schou  Valgt 2016 – på valg 
Claus Herluf   Valgt 2017 
 
 
TAK FOR GODT SAMARBEJDE OG HYGGELIGT SAMVÆR! Kaj 


