
 

Referat af generalforsamling den 21. juni 2012, kl. 10.30  
Afholdt i Food College, Aalborg 
 
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 revisions protokol 2011 
Pkt. 5 Indkomne forslag  
Pkt. 6 Eventuelt  
 
Pkt. 1. Velkomst 
Preben Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen. Bestyrelsen have inviteret formanden for 
Danske Madanmeldere: René Langdahl Jørgensen til at fortælle om en madanmelderens rolle, 
arbejdsbetingelser og opgave.  
 
René er forsker ved Aalborg Universitet og anmelder ved Magasinet Gastro.  Den første i Danmark der 
omkring 1980 kastede sig ud i anmeldelser var Ebbe Mørk, som i mange år også var balletanmelder på 
Politiken. Siden er gastronomi blevet godt stof i diverse medier. Blandt de professionelle er der kun en 
enkelt faguddannet kok. De traditionelle anmeldere er i hård konkurrence med ”Bloggerne” på nettet, 
som anmelder og tager billeder under restaurantbesøget.  
René høstede et stort bifald for sit spændene indlæg. 
 
Pkt. 2. Valg af dirigent  
Susanni Kyndi Christensen blev valgt.  
Susanni konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt – annonce i 3F Fagbladet nr. 5/maj 
måned. 
Der var tilmeldt 42 deltagere.  
 
Pkt. 3. Dagsorden 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt.  4. Bestyrelsens beretning v/formanden  
Sidste år havde Fagbladet glemt, at indrykke annoncering af fondens generalforsamling. I år rykkede 
Fagbladet udgivelsestidspunktet og generalforsamling måtte derfor flyttes fra slutningen af maj til i 
dag. Det er rigtig ærgerligt, for der er ikke mange elever på skolen nu. 
 
Tendensen med et faldende medlemstal til Gastronomernes Hjælpefond er desværre forsat. 
Indtægterne er faldet med kr. 25.000 i forhold til 2010. Det er ikke fordi der er færre gastronomer, 
men kontingent systemet fungerer ikke optimalt og der er stadig problemer med at lokalafdelinger 
ikke opretter gastronomer med den rigtige kode. Måske kommer der et bedre system i slutningen af 
2012? 
 



Bestyrelsen har fået vurderet biblioteket på Rentemestervej i 3F Københavns lokaler. Bruun 
Rasmussen anslår, at samlingen har en værdi af kr. 60.000 for bøgerne og kr. 20.000 for 
foto/menukort.  
Vurderingen bygger på en mulig salgspris og er ikke en opgørelse over affektions- og historisk værdi.  
Samlingen har ingen unikke førsteudgaver. Samtidig bære bøgerne præg af, at have været brugt i 
køkkenet. Der er både pletter og fedtfingre. Det er jo herligt for os som fagfolk, men ikke noget en 
samler er begejstret for.  
 
Preben fortalte om overenskomstforhandlingerne. HORESTA havde endnu engang været stivnakket og 
ikke villig til nytækning. Det lykkedes ikke at etablere fagtillægget for tjenere. I arbejdsgivernes univers 
er øget fleksibilitet, flere deltidsansatte og dårligere aftaler vejen frem.   
 
World Skills blev i 2011 afholdt i London. 3F var naturligvis repræsenteret, men desværre klarede de 
danske deltagere sig ikke som forventet. Forhåbentlig går det bedre i Leipzig /Tyskland i 2013. 
 
Der er behov for en særlig indsats og et fokus på uddannelsen som smørrebrødsjomfru. Smørrebrødet 
er blevet populært i medierne, men der er næsten ingen uddannelsespladser. Faget er derfor i fare for 
at forsvinde og Danmark vil miste en enestående gastronomisk oplevelse. Der er indledt et samarbejde 
mellem HRS og skolerne i Dalum og Aalborg for at styrke opmærksomheden om smb. uddannelsen. 
 
Erling fra Aalborg var bekymret for udviklingen. Hvor er branchen henne i 3F. I Aalborg har vi nu færre 
overenskomster. Hvorfor besøger vi ikke skolerne? 
 
Preben svarede, at der er flere 3F afdelinger der ikke har ”gamle RBF´ere” og derfor ikke har fokus på 
hotel og restaurationsområdet. Det er også blevet meget svære, at få adgang til skolerne og tale med 
eleverne. Flere skoler tillader kun besøg hvis HORESTA er med. 
 
Claus fra Hotel & Restauration fortalte om fondens bibliotek og den kommende fusion til 3F 
København. 
 
Herefter blev beretningen vedtaget. 
 
Pkt. 5 Regnskab og protokol 
Jonna Lauritsen gennemgik regnskabet og revisionsselskabet bemærkninger. Kontingentindtægter var 
faldet fra kr. 304.000 i 2010 til kr. 280.105. Fondens aktiver var ved udgangen af 2011 kr. 4.604.892 
mod 4.828.000 året før. 
Trods de faldene indtægter var uddelinger til medlemmer steget: I 2010 blev der uddelt julehjælp, 
økonomisk hjælp, barselsgaver m.m. for kr. 333.000. I 2011 var det steget il 370.500. 
 
Det er naturligvis dejligt, at flere har fået gavn af Gastronomernes Hjælpefond. Men økonomien skal 
også hænge sammen i en tid med faldende kontingent, renteindtægter og aktieudbytte. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.   
 
Pkt. 6 Indkomne forslag 
Ingen. 
 



 
Pkt. 7 Evt. 
Jf. vedtægterne skal generalforsamlingen på skift holdes øst og vest for Storebælt. Bestyrelsen har 
derfor besluttet at generalforsamlingen afholdes i København. Om muligt på Hotel- og 
Restaurantskolen. 
 
København den 29. maj 2013 
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