27. august 2005
Referat af stiftende general forsamling
Dato: den 25. august 2005 klokken 19:30
Sted: Eforen, Århus
Medlemmer til stede: Nr: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valg af referent
Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Indtagelse af budding
Stiftelse af Royale Danske Buddingentusiaster
Diskussion og vedtagelse af vedtægter
Godkendelse af budget
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Eventuelt
Øl og budding
Øl
Øl (evt. dans)
Ad 1)
Ziengs (000001) blev valgt enstemmigt.
Ad 2)
Jeppe (000018) og Christian (000005) blev enstemmigt valgt.
Ad 3)
Mikkel (000005) blev valgt.
Ad 3a (tilføjet punkt)
Præsentationsrunde hvor alle præsenterede sig og udtalte sig om deres ynglingsbudding.
Ad 4)
De syv buddinger blev præsenteret og indtaget. Se afstemningsdokumentet.
Ad 5)
Royale Danske Buddingentusiaster blev stiftet enstemmigt.
Ad 6)
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget med én ændring. §4 stk 4 ”Valg af 3
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter” ændres til ”Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og
2 suppleanter”.

Ad 7)
Budgettet blev præsenteret og diskuteret.
Forslag om at påføre et gebyr på 4 kr til forsendelse af medlemskort blev
forkastet med 4 for og 13 imod.
Medlemskontingent blev opkrævet.
Ad 8)
Ziengs (000001) og Ulrik (000021) stillede op. Begge holdt taler. Ziengs’ tale fokuserede
på instant budding, kvalitet og medlemsindflydelse. Ulriks tale fokuserede på buddingens
historie, tyskland og bilkøb. Ziengs blev valgt med 15 stemmer, Ulrik fik 1 stemme, en
blank stemme.
Ad 9)
Laura (000014) blev valgt med 16 for og en blank stemme.
Ad 10) Jf. ændringen i ad 6) skulle der kunne vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.
Trine (000013), Jan (000002) og Marianne (000012) stillede op. Trine (15 stemmer) og
Jan (10 stemmer) blev valgt. Marianne fik 8 stemmer.
Suppleanter: Marianne blev valgt ud fra de 8 stemmer fra den tidligere afstemning.
Gamborg (00004) og Ulrik 000021) stillede op til den anden suppleantpost. Gamborg blev
valgt med 7 stemmer mod 7 stemmer (en blank).
Ad 11) Ulrik (000021) blev valgt enstemmigt som revisor.
Ad 12)
• Forslag om at flyer-størrelsen skal være større.
• Forslag om kulinarisk aften, hvor buddingens historie også kan diskuteres.
Ekskursion til Buddinge, Norge, Oetker fabrik, Tyskland.
• Forslag om ekskursions-udvalg.
• Husk at lave lobbyarbejde om budding.dk
• Mulighed for downloads af logo etc. er på vej til hjemmesiden
• Formanden takker for det store fremmøde.
• Dirigenten takker for god ro og orden og hæver mødet.
Ad 13-15) Der blev spist budding og drukket øl.
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