
Referat af generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond, onsdag den 19. maj 2016, kl.  11.00. Afholdt  

hos 3F Esbjerg, Vestkraftgade. 

  

Dagsorden:  

Pkt. 1: Velkomst ved fondens formand.  

Pkt. 2: Valg af dirigent.  

Pkt. 3: Godkendelse af dagsorden.  

Pkt. 4: Bestyrelsens beretning.  

Pkt. 5: Politisk beretning. 

Pkt. 6: indkomne forslag.  

Pkt. 7: Regnskab og revisionsprotokol 2015  

Pkt. 8: Eventuelt. 

 

Pkt. 1 - Velkomst  

Fondens formand Michael Jørgensen bød de 31 fremmødte gastronomer velkommen til generalforsamlin-

gen.   

Pkt. 2 - Valg af dirigent  

Jonas Mørkholt blev valgt. Jonas konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter lovene i Fagbladet 

nummer 15/april 2016. Herudover havde flere lokale 3F afdelinger omtalt generalforsamlingen i medlems-

blade/hjemmesider.  

Pkt.3 - Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  

Pkt. 4 - Bestyrelsens beretning  

Michael oplyste, at fonden i 2015 har uddelt julehjælp til 379 pensionister. 30 glade forældre havde fået 

barselsgave og 33 medlemmer havde fået en socialbetinget engangsydelse. Samlet er det en svag, men 

glædelig stigning i forhold til 2014. 

Bestyrelsen foreslog, at engangsydelsen blev sat op fra kr. 1.500,- til kr. 2.000,- fra den 1. juni 2016. Jule-

hjælp og barselsgave er uændret kr. 500,- og kr. 1.000,-. 

Michael fik i efteråret en henvendelse fra Uffe Nielsen, Kokkeforeningen Danmark og Kokkelandsholdet. 

Den navnkundige konditor Gert Sørensens enke havde henvendt sig om Gerts samling. Michael havde for-

talt om biblioteket og henvist til Claus. Men vi har ikke hørt mere fra Uffe Nilesen. 

Bestyrelsen vil gerne øge kendskabet til fonden blandt de unge gastronomer. Bestyrelsen har derfor ind-

købt læderindbundne notesbøger med fondens nye logo. Notesbøgerne skal uddeles ved skoleafslutnin-

gerne til klassens fighter.  

Jonas fortalte om arbejdsgruppen i bestyrelsen.  Der bliver udsendt en ny vejledning til afdelingerne. Ar-

bejdsgruppen har også lavet en pjece med info om fonden. Alle oplysninger om fonden er blevet samlet på 

3Fi, så afdelinger har nemt ved at finde oplysninger om Gastronomernes Hjælpefond. 



Arbejdsgruppens har beregnet, at der er omkring 4.500 gastronomer i 3F, der er kun ca. 3.500 betalende til 

fonden. Forhåbentlig vil de mange nye initiativer skaffe flere medlemmer til fonden. Elever er bidragsfrie. 

beregningen. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Pkt. 5 - Politisk beretning  

World Skills er en konkurrence for unge faglærte under 23 år. I 2015 var Brasilien vært og kok Christoffer fik 

en flot niende plads. En tjener fik en sjette plads. I 2017 afholdes konkurrencen i Abu Dhabi. Der er stor for-

skel på de ressourcer landene afsætter til forberedelse og træning. Sydkoreanerne træner intensivt i 3 år. 

Til sammenligning mødes den danske kok til 21 træninger.  

Michel fortalte også om DM Skills i februar. Det var en stor succes i Fredericia med 61.000 besøgende. Mål-

gruppen er primært 8. klasses elever så man kan udbrede kendskabet og lysten til de faglige uddannelser. I 

2017 holdes DM Skills i Aalborg fra den 26. – 28. januar. 

Der er ikke Food Fair messe i Bella Center i 2017, interessen for arrangementet har været faldende siden 

finanskrisen i 2008. Messen i Herning er derimod stadig en succes og vil formentlig fortsætte. 

Ved optagelse på erhvervsskolerne har man indført et karakterkrav på min. 2. Det svare til 6 i den gamle 

skala. Ud af 57.000 unge var der 2.500 der ikke opfyldte kravet. De får hjælp og mulighed for at søge igen.  

Der er en stor debat om karakterkravet. Både til erhvervsskoler og gymnasier. Michael konstaterede, at fra-

faldet på grundforløbet er faldet fra 50 til 13 %. 

Som altid har uddannelsesområdet stor interesse for gastronomer og der var en debat om uddannelsesma-

terialerne som er under revision. 

Pkt. 6 - Indkomne forslag  

Der var ikke kommet nogen forslag. 

Pkt. 7 - Regnskab og revisionsprotokol 2015  

Jonna gennemgik regnskabet. Foden har i 2015 uddelt kr. 299.750,-. En glædelig stigning fra kr. 261.000,-, 

primært fordi julehjælpen er sat op fra kr. 400,- til 500,-. Ved udgangen af 2015 havde fonden aktiver for kr.  

4.686.038. 

Der var ikke kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt vedtaget.  

Pkt. 8 - Eventuelt  

Næste års generalforsamling afholdes øst for Storebælt.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Vadehavscentret 

Efter generalforsamling var der et spændende foredrag af lederen fra Vadehavscentret. Klaus Melbye for-

talte levende om planter, trækfugle, sæler, østers - især med fokus på gastronomien. Vadehavet er kommet 

på UNESCOs liste over verdensarv. Der er 200 naturområder, der er udpeget som helt enestående.  

De senere år har kokkene også fået øje på det enorme spisekammer for dyr og mennesker i Vadehavet. 

 

København den 23. juni 2016  

 

Referent 

 

Claus Tvile Lorentzen 

Dirigent  

 

Jonas Mørkholt 


