Generalforsamling
Klubben afholdt sin 2. ordinære generalforsamling torsdag, den 16. oktober 2008.
Generalforsamlingen var indkaldt med skrivelse af 21. september 2008 med
dagsorden efter Vedtægten:
1. Valg af dirigent.
Valgt blev Henrik Wanscher, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig. I generalforsamlingen deltog 41 medlemmer.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens skriftlige beretning var - sammen med en adresseliste - omdelt til
deltagerne. Formanden kommenterede mundtligt beretningen:
Formanden glædede sig over at kunne byde velkommen til Klubbens 2. ordinære
generalforsamling. Klubben har nu 98 medlemmer.
Klubben har haft følgende arrangementer i beretningsåret:
1. oktober 2007: 1. ordinære generalforsamling. Efter generalforsamlingen holdt
folketingsmedlem Britta Schall Holberg et indlæg med titlen ”Er det sjovt at være
minister?”
23. november 2007: Årsfrokost i Direktoratet for FødevareErhverv .
18. februar 2008: Besøg i Danske Bank med rundvisning i Erichsens Palæ og
Peschiers Gård.
12. marts 2008: Møde med folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen og
rundvisning i Folketinget.
16. april 2008: Uformelt møde i Kildeskovshallen.
15. maj 2008: Besøg i Plantedirektoratet v/daværende vicedirektør P. Veilstrup
Andersen.
15. juni 2008: Uformelt møde i Dyrehaven med frokost hos Peter Liep.

10. september 2008: Udflugt til Hagenskov Gods, hvor ejeren tidligere
landbrugsminister Britta Schall Holberg fortalte om godsets historie og viste rundt
i hovedbygningen og parken.

Grundpillen for Klubbens arrangementer har været 3 møder om foråret og om
efteråret generalforsamlingen med en taler og Årsfrokosten. Tilslutningen til disse
har været meget god. Herudover har der så i beretningsåret været to uformelle
arrangementer, hvor tilslutningen har været meget beskeden. Det er ikke hensigten
at holde flere uformelle møder.
Kontingentet blev fastsat til 100 kr. for 2009, jfr. ndf. under punkt 3 b. Betaling af
kontingent er en forudsætningen for at deltage i Klubbens arrangementer og
modtage materiale fra Klubben.
Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder i beretningsåret.
Hjemmesiden holdes opdateret. Medlemmerne bedes bemærke
tilmeldingsfunktionen.
På forrige generalforsamling fremlagde bestyrelsen noget historisk materiale om
Landbrugsministeriet. Hvis nogen var gået i gang med projekter indenfor dette
område, opfordredes de til at fortælle om det på generalforsamlingen. Der
fremkom ikke noget.
Formanden takkede Fødevareministeriet – departement og styrelser - , Folketinget
og Danske Bank for opbakning til Klubbens arrangementer.
Formanden takkede videre Webmaster for arbejdet med hjemmesiden, Jørgen
Körner for assistancen ved Årsfrokosten 2007, samt bestyrelsen.
Bemærkninger:
Der var ikke bemærkninger til beretningen, der således godkendtes.
3. Regnskab.
a: Regnskab til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet og kunne konstatere, at kontingentet dækkede
udgifterne godt og vel således, at der kan opbygges en reserve. Der var ydet tilskud
til årsfrokosten i 2007 og det vil der også blive i 2008. Der var sket en lille stigning
i reserverne, så måske kunne der også ydes støtte til andre arrangementer.

Kassereren takkede for en forbedring af indbetalingsoplysningerne fra banken.
Kassereren takkede også revisor for en hurtig revision.
Regnskabet godkendtes.
b. Budget og kontingent for det kommende år.
På forslag af bestyrelsen blev kontingentet for 2009 fastsat til 100 kr.

4. Eventuelle forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen genopstillede og stillede forslag om, at Peter Jakobsen indtræder i
bestyrelsen med henblik på fremtiden. Bestyrelsen kan efter Vedtægten bestå af
indtil 7 medlemmer. Peter Jakobsen var bortrejst på tidspunktet for
generalforsamlingen.
Bestyrelsen blev genvalgt, Peter Jakobsen blev indvalgt i bestyrelsen, revisor og
revisorsuppleant blev genvalgt.
Bemærkninger:
Et medlem påpegede, at bestyrelsen burde repræsentere alle medlemmer. Nu havde
den overvægt til chefssiden. Bestyrelsen noterede dette.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: Formand Inga Steen Jensen,
næstformand Birgitte Møller-Christensen, bestyrelsesmedlem Peter Jakobsen,
kasserer Børge Schou Pedersen og sekretær Sv. E. Nordal Rask.
6. Eventuelt.
Formanden nævnte en række af bestyrelsens ideer til fremtidige arrangementer:
Årsfrokosten 21. nov. 2008 i FødevareErhverv.

Næste år:
Landbrugsrådet.
Fødevareministeren.
Besøg på IT-Universitetet i Ørestaden med instruktion i brug af Klubbens
hjemmeside.
Fødevarestyrelsen.
Den franske Ambassade.
Allerede i dette udvalg er der sammen med generalforsamling og årsfrokost, ideer
til arrangementer i mere end 1 år. Dette dog bør ikke afholde medlemmerne fra at
fremkomme med forslag. De vil være meget velkomne.
Til slut nævnte formanden som en ”vild” tanke en udflugt til Bruxelles.
Andre bemærkninger:
Fra et medlem blev fremsat ønske om at måtte modtage adresselisten hvert ½ år,
og om at listen eventuelt kom på hjemmesiden.
Dette sidste, der har været drøftet i bestyrelsen tidligere, måtte af ITsikkerhedsmæssige grunde afslås. Det var opfattelsen, at udsendelse af
adresselisten en gang årligt ville være tilstrækkeligt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 15.45 og takkede for god
ro og orden under generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for god
ledelse gennem dagsordenen.

