
Referat af generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond, 
torsdag den 30. maj 2013, kl. 11.00. Afholdt på Hotel- og Re-
staurantskolen i Valby 
 
 
 
Dagsorden: 
 
Pkt. 1 Velkomst ved fondens formand. 
Pkt. 2 Valg af dirigent. 
Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden. 
Pkt. 4 Bestyrelsens beretning. 
Pkt. 5 Regnskab og revisionsprotokol 2012. 
Pkt. 6 Indkomne forslag. 
Pkt. 7 Eventuelt. 
 
Pkt. 1 Velkomst 
Fondens formand Preben Rasmussen bød de 42 fremmødte gastronomer velkommen til generalfor-
samlingen. 
 
Preben præsenterede samtidig Hotel- og Restaurantskolens direktør Søren Kühlwein Kristiansen, som 
efter generalforsamlingen ville fortælle om skolen og vise rundt på Nordeuropas største brancheskole. 
 
Pkt. 2 Valg af dirigent 
Susanni Kyndi Christensen blev valgt. 
 
Susanni konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter lovene og annonceret i 3F Fagbladet 
nr. 4/april måned. Herudover havde flere lokale 3F afdelinger fortalt om generalforsamlingen i med-
lemsblade/hjemmesider. 
  
Pkt.3 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 4 Bestyrelsens beretning 
Preben kom vidt omkring i bestyrelsens beretning. PSHR gruppen i forbundet er velfungerende. Des-
værre har man stadig mange elevsager. Det er trist, at det ikke bliver bedre og det kan skræmme man-
ge unge væk fra branchen. Det er et stort samfundsproblem, at der er færre der søger de erhvervsfag-
lige uddannelser. Rystende at ca. 18 % af de unge forlader folkeskolen med læsning på 3. klasses ni-
veau. 
 
Cater- og smørrebrødsjomfruuddannelserne bliver muligvis lagt sammen i nær fremtid. Omlægningen 
af karaktersystemet har de sidste 3 – 4 år medført, at alt for mange får medalje ved skoleafslutninger-
ne. 
 
Vejlegården har fyldt meget i medierne, men reelt er det en kamp om den danske model, mod en dår-
ligere overenskomst med KRIFA med lavere lønninger og betingelser. 
 
I oktober 2012 fratrådte Tanja Brauer sin stilling i forbundet pga. nedskæringer. Tanja var valgt til dag-
lig ledelse i fonden, men udtrådte af bestyrelsen ved opsigelsen. Kok Bo Christensen fra 3F Aalborg er 



fra 1/1-13 indtrådt som forhandlingssekretær i PSHR i stedet for Preben. Preben fortsætter som seni-
orkonsulent i gruppen til udgangen af 2013.  
 
3F holder kongres i september 2013. På kongressen udløber alle fusionsaftaler og gruppebestyrelsen 
reduceres fra 22 til 11. På fondens generalforsamling er der i 2014 valg til alle bestyrelsesposter.  
 
Preben kommenterede også den politiske situation og regeringens mange reformer. Forventningerne 
til den nuværende regering er ikke blevet indfriet, men der har dog været positive forbedringer. 
 
Bestyrelsen forventer at afholde generalforsamling i Randers onsdag den 21. maj 2014. 
 
Beretningen medførte en livlig debat. Her er nogle få indlæg. 
 
Frank Lakman var glad for, at beretningen også handlede om den politiske situation og hvad der fore-
går i gruppen. 
 
Peder Ebbesen oplever positive reaktioner på 3F´s OK kampagne. 
 
Claus Tvile Lorentzen fortalte, at man i København har tegnet overenskomst med Meyer, Price, Søpa-
villonen og Madklubben i Tivoli. 
 
Jonna Lauritzen var enig i, at det er blevet for nemt at få en medalje. Kravet til et 12 tal i den nye ka-
rakterskala er meget mindre end til det gamle 13 tal. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 5 Regnskab og revisionsprotokol 2012 
Fondens kasserer fremlagde regnskabet som var omdelt på generalforsamlingen. Jonna Lauritzen for-
talte, at revisionen ikke havde bemærkninger til regnskabet. 
  
Der var indbetalt kr. 256.961,00 i kontingent. Et fald fra kr. 280.000,00 i 2011. 320 færre indbetaler til 
fonden, hvilket skyldes, at mange gastronomer ikke oprettes korrekt ved indmeldelse. I perioden 2008 
– 2012 har fonden ca. 1500 færre gastronomer der indbetaler.  
 
Jonna fortalte, at det kun er ganske få 3F afdelinger, der søger om ydelser fra fonden. Trods mange 
cirkulærer og henvendelser til 3F afdelingerne, er det ikke lykkedes at få mere opmærksomhed om 
eksistensen af Gastronomernes Hjælpefond. 
 
Fondens grundkapital var pr. 31/12 2012 kr. 4.576.340,00. 
 
Fonden udbetalte i 2012 kr. 281.950,00 i julehjælp, socialbetinget engangsydelser, barselsgaver m.m. 
Gastronomer der får huslejehjælp eller har ret til begravelseshjælp ”uddør”. Der er kun ganske få med-
lemmer tilbage i den aldersgruppe.  
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  
 
Pkt. 6 Indkomne forslag 
Der var ikke kommet forslag fra medlemmer, men bestyrelsen havde 4 forslag til ændringer af lovene. 
 
§ 4. Kontingent 



Vi har ikke reguleret kontingentet siden 2004. Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet fra kr. 6,00 til 
kr. 7,00 pr. 1. januar 2014. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
§ 6. Bestyrelse 
 
Bestyrelsen sammensættet så vidt muligt således, at alle faggrupper er repræsenteret i bestyrelsen. 
(kokke, smørrebrødsjomfruer, catere og gastronomassistenter). 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
§ 7, 4 
 
Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer af gastronomgruppen der bidrager til fonden. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
§ 7, 5 
 
Forlader et medlem af bestyrelsen gastronomgruppen, udtræder vedkommende automatisk af fon-
dens bestyrelse. Når et medlem af bestyrelsen udtræder, suppleres bestyrelsen med en af de valgte 
suppleanter. 
 
Pkt. 7 Eventuelt 
Lindy Jensen fortalte om fondens bibliotek, der befinder sig i 3F København lokaler på Peter Ipsens Allé 
27, 2400 NV. 
 
----------------------------------------------------- 
 
Frokosten blev indtaget i elevkantinen og var ganske velsmagende. Dygtigt tilberedt og serveret af 
nogle af skolens mange elever. Under frokosten blev der talt meget om gastronomi, faget og bran-
chens udvikling.  
 
Nogle hyggelige timer sluttede af med Sørens Külhweins spændende rundvisning i dele af det store 
bygningskompleks på Vigerslev Allé. Du kan læse mere om HRS i skolens brochure. 
 
http://www.hrs.dk/media/488798/hrs_profilbrochure_2012_dk_web.pdf 
 
København den 30. august 2013 
 
 
Referent    Dirigent 
 
 
 
Claus Tvile Lorentzen   Susanni Kyndi Christensen 
 

http://www.hrs.dk/media/488798/hrs_profilbrochure_2012_dk_web.pdf

