
 
Referat af generalforsamling den 26. maj 2011, kl. 10.30 

Afholdt i Forbundshuset, København 
 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
Pkt. 2 Beretning v/formanden 
Pkt. 3 Regnskab  
Pkt. 4 Valg af bestyrelse, suppleanter, bilagskontrollanter og suppleanter 
Pkt. 5   Indkomne forslag 
Pkt. 6 Eventuelt 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Peder Ebbesen blev valgt.  
 
Peder konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt – der var udsendt et brev til alle 
medlemmer af Gastronomernes Hjælpefond den 14. april 2011. Brevet indeholdt indkaldelse og 
dagsorden, samt en beskrivelse af Gastronomernes Hjælpefond.  
 
Der var tilmeldt 112 deltagere, 97 var mødt frem. 
 
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning v/formanden 
 
Preben Rasmussen indledte med at byde de fremmødte velkomne til generalforsamlingen. Heref-
ter fortalte Preben om dagens program og praktiske oplysninger om transportudgifter. 
 
Ved indkaldelse til året generalforsamling havde fonden 4.008 registrerede medlemmer. Et fald på 
275 siden generalforsamlingen i 2010. Det betyder naturligvis færre indtægter til fonden. 
 
Tusindvis af arbejdspladser flytter i disse år udenlands og det rammer naturligvis også 3F. Men for 
gruppen (3F Privat Service, Hotel og Restauration) er faldet ikke så stort.  
 
Det må desværre stadig konstateres, at der er afdelinger i 3F, der fortsat ikke opretter gastrono-
mer korrekt. Afdelingerne må derfor holde gastronomer skadesløse når der begås fejl. 
 
Bestyrelsen er ved at etablere en ny styregruppe for Gastronomisk Netværk. 
 
Gastronomerne i 3F er også aktive i forbindelse med World Skills, som afholdes i London til sep-
tember 2011. Sidste arrangement var i 2009, hvor der deltog en dansk kok og tjener. World Skills 
er for faglærte unge under 23 år. Et kæmpe arrangement med over 1.000 deltagere fra 54 lande. 
 



Hotel- og restaurationsbranchen er på vej ud af krisen. Der indgås flere uddannelsesaftaler og an-
tallet af værelser er øget med 4.000 de seneste år. Det har ført til en benhård konkurrence. Særligt 
i København, hvor svenskere og andre er med til at presse lønningerne.  
 
Fagforeningen i København gør en kæmpe indsats for at vende udviklingen. Man opsøger arbejds-
pladserne og har faktisk en medlemsfremgang. 
 
Beretningen medførte en dejlig stor debat og spørgelyst.  
 
En engageret forsamling kom vidt omkring i emnerne. Kvaliteten af maden til pensionister, projek-
tet ”mad til mange” på sygehusene, Året kok, fondens bibliotek på Rentemestervej, ny nordisk 
mad, økologi, unge, uddannelser, hvordan gastronomerne i 3F kan profilere branchen, fagene og 
meget mere. 
 
Herefter blev beretningen vedtaget. 
 
Pkt. 3 Regnskab 
 
Nils Lønstrup fremlagde regnskabet for 2010. 
 
Året resultat er kr. 374.985 kr. Der er aktiver på kr. 4.828.643 og egenkapitalen er kr. 4.613.739. 
 
Fonden har i 2010 uddelt kr. 340.551 til medlemmer af Gastronomernes Hjælpefond.  
 
Bestyrelsen indstillede til, at satserne for fondens ydelser forsætter uændret. 
 
Forsamlingen godkendte indstillingen og regnskabet. 
 
Pkt. 4 Valg  

Inden valgene takkede forsamlingen Nils Lønstrup og Carsten Brøner for en stor og mangeårig ind-

sats for gastronomerne og i bestyrelsen for Gastronomernes Hjælpefond.  

Følgende blev valgt for en 3 årig periode: (konstituering sker på førstkommende bestyrelsesmø-

de): 

Daglig Ledelse: 

Formand: Preben Rasmussen, kok - forbundet.  

Næstformand: Tanja Brauer, kok - forbundet 

Kasserer: Jonna Lauritsen, smb. - 3F Randers 

Sekretær: Claus Tvile Lorentzen, kok - 3F Hotel & Restauration 

 

Øvrige: 

Edith Eriksen, kok - 3F Esbjerg 



Sonja Carlsen, smb. - 3F Middelfart 

Susanni Christensen, smb. - 3F Hotel & Restauration. 

Grethe Andersen, smb. - 3F Djursland 

Peder Ebbesen, kok - 3F Djursland 

Svend Erik Christensen, kok - 3F Skive 

Pia Kyhl, smb. - 3F Kastrup 

Jim Marvig, kok - 3F Hotel & Restauration 

Suppleant: Mette Jensen, kok - 3F Kolding 

 

Bilagskontrolant:  

Janne Hasager, smbr. - 3F Randers 

 

Pkt. 5 Indkomne forslag 
 
Intet til punktet. 
 
Pkt. 6 Eventuelt 
 

Intet til punktet. 

Efter generalforsamlingen var der en let frokostbuffet i Forbundshuset kantine. Dagen sluttede af 

med en specialarrangeret 2 timers tur med Kanalrundfarten i Københavns Havn. 

 

Referent     Dirigent    

Claus Tvile Lorentzen   Peder Ebbesen 

 

 

 

København, den 1. august 2011 

 

 

 


