
Generalforsamling 28. april 2001 
 
Referat 
Først en gang tak for sidst. Jeg har prøvet at få samlet sammen på noget af 
det vi snakkede om. 
 
Logens navn fandt vi aldrig endelig ud af, så her er den liste vi hang op med 
forslagene: 
 
Basis Brødrene 
Brødrene Bisp 
Mises Logen 
Neo Finito 
All Times Brothers 
Neo Times 
Maddes Klub 
LemLogen.dk 
Basislogen 
 
Skulle der være nogle navne jeg ikke har fået med eller er I kommet på nogle 
nye forslag kan I så ikke lige maile dem rundt, så vi kan få lagt et navn fast. 
 
Det ser ud til at Holger er ved at finde ud af noget med en flaske Whisky til 
den der kan finde det endelige navn. Så det gælder bare om at få den venstre 
hjerne halvdel vækket, så vi kan få nogle bud. 
 
Det blev lagt fast at vi skal holde en officiel fest den første weekend i Marts 
og Oktober hver år. Rækkefølgen for værtskaberne faldt ud som følger: 
 

Thorsten Oktober 2001
Carsten Marts 2002
Lars Oktober 2002
Holger Marts 2003
Madde Oktober 2003
Petter Marts 2004
Stefan Oktober 2004 



Steffen Marts 2005
 
Det er naturligvis også velkommen at holde uofficielle eller ekstra ordinære 
fester, men de vil ikke kunne kompensere for evt. kommende værtskaber. 
 
Af vedtægter blev følgende vedtaget. 

 
•  Dress code: Man skal være i ført skjorte og slips 
•  Der skal spilles røvhul om opvasken 
•  Man må ikke gå kold før tolv 
•  Har man været Officiel TA fem gange er man automatisk livsvarigt 

medlem  
 
Skulle der være forslag til flere vedtægter bedes de sendes til Vedtægt 
TA’en, som i denne omgang vil være Stefan. 
 
De forskellige TA – poster blev fordelt som følger: 
 
Officiel TA Thorsten Dvs. at Thorsten skal holde det næste gang, hvilket 

bliver den første weekend i Oktober (lørdag den 6.) 
Thorsten skal endvidere anskaffe en pengekasse med 
tilhørende nøglekæde.  
 

Web TA Carsten Carsten har som sædvanlig lavet hjemmearbejdet og 
har fået hjemmesiden op at køre allerede: 
http://www.whitehat.dk/madklubben/  
 

Event TA Holger Holger skal lave events næste gang. 
 

Regnskabs TA Lars Lars skal oprette en konto, hvor vi kan lave nogle 
kontingentindbetalinger (50kr/mdr), til de events 
ETA’en nu måtte finde på. Endvidere skal Lars gøre 
regnskabet op for de udgifter, der måtte være fra 
sidste møde.  
 

Adresse TA Madde Madde skal holde styr på adresselisten, så hvis I har 
ændringer eller tilføjelser skal I sende dem til Madde. 



(Listen er vedlagt mailen) 
 

Vedtægt TA Stefan Stefan skal nedskrive et de ovenstående vedtægter. 
Endvidere skal Stefan sætte beløb på bødekassen, så 
den kan blive sat i værk næste gang.  
 

Legat TA Steffen Jeg skal se om jeg ikke kan finde nogle legater så vi 
kan komme på nogle kulturelle ture.   
 

Joker TA Petter Petter sneg sig udenom div. TA-poster, så hvis der er 
nogen der har et forslag til en TA-post, får han den 
(ubeset). 
 

 
 
Det var vist nok det hele, skulle der være noget jeg har glemt er I naturligvis 
velkomne til at bagtale mig, men jeg gider sgu ikke tilføje det, så I må selv 
skrive det ned og sende rundt. ☺ 
 
Med venlig hilsen 
 
Legat TA  
Steffen 
 


