
 

Referat af generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond, 
onsdag den 21. maj 2014, kl. 10.30. Afholdt i Randers Regn-
skov 
 

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 2013 
Pkt. 6 Valg til bestyrelsen 
Pkt. 7 Indkomne forslag 
Pkt. 8 Eventuelt  
 

 

 

Pkt. 1 Velkomst  
 
Fondens formand Preben Rasmussen bød de 62 fremmødte gastronomer velkommen til generalfor-
samlingen.  
 
Pkt. 2 Valg af dirigent 
 
Susanni Kyndi Christensen blev valgt. 
 
Susanni konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter lovene med brev af 3. april 2014 til 
fondens medlemmer. Herudover havde flere lokale 3F afdelinger omtalt generalforsamlingen i med-
lemsblade/hjemmesider.  
 
Pkt.3 Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.  
 
Pkt. 4 Bestyrelsens beretning  
 
Preben fratrådte sin valgte stilling i forbundet i forbindelse med udgangen af 2013, men fortsatte som 
konsulent til årsskiftet 2014. En ny er ansat i Privat Service, Hotel Restauration (PSHR), til at overtage 
mange af Prebens arbejdsopgaver nemlig kok Michael Jørgensen. Michael har været faglærer på Hotel- 
og Restaurationsskolen i 17 år. De sidste 10 år som tillidsrepræsentant for faglærerne. 
 
Preben fortalte, at PSHR er en velfungerende gruppe i forbundet. Desværre er der stadig mange elev-
sager, arbejdsmiljøet halter i branchen. Trist med sexchikane og mobning. 
  
Kongressen i september 2013 blev også nævnt. 3F fik en ny forbundsformand, Per Christensen og fusi-
onsaftalerne er bortfaldet. Der er fortsat tab af medlemmer, primært p.g.a. lukning og udflytning af 
industriarbejdspladser. 
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side 2 
 
 

Ved overenskomstforhandlingerne havde PSHR fået et bedre resultat end mange andre brancher.  
HORESTA overenskomsten er blevet forenklet og der er aftalt en opkvalificering de ufaglærte tjenere.  
Tilgangen til erhvervsuddannelserne er stadig alt for lille og frafaldet stort. Bliver den udvikling ikke 
vendt, vil der om få år være mangel på faglærte.  
 
Michael Jørgensen har sammen med Susanni og Jonna siddet i et udvalg, der har arbejdet med sam-
menlægning af cater- og smørrebrødsuddannelsen. Der er aftalt en ny 3 årig uddannelse som etableres 
fra 1. august 2015. Uddannelsen har endnu ikke fået et navn, men sammenlægningen forventes at give 
faget et løft i kvalitet, faglighed og tilgang. De nuværende lærestedsgodkendelser vil fortsætte. 
 
Januar 2015 vil der blive afholdt DK Skills - en slags danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser i 
Bella Centret. Vi er med i konkurrencen for første gang med deltagelse af kokke, catere, smørrebrøds-
jomfruer og tjenere. Der forventes omkring 60.000 besøgende. Et tilsvarende arrangement i Aalborg 
havde været en stor succes med 40.000 besøgende.  
 
World Skills 2015 afholdes i Brasilien, hvor vi deltager med en tjener og kok. 
 
Preben kommenterede også den politiske situation - den forkortede dagpengeperiode fra 4 til 2 år og 
optjeningskravet. 40.000 har mistet dagpengeretten siden lovændringen i januar 2013. 
 
Den nye uddannelse gav anledning til en livlig debat. Der har de senere år været stigende interesse for 
smørrebrød, som er Danmarks enestående bidrag til verdens gastronomi. Flere unge vil tage uddan-
nelsen, men antallet af uddannelsespladser har været faldende de sidste 25 år. 
 
Flere deltagere var bekymrede over udviklingen. Over faget, faglighed og kvalitet i uddannelserne. Der 
er alt for mange skoler, der tilbyder uddannelse. 12 skoler uddanner kokke, selvom HRS uddanner 
halvdelen af landets kokke.  
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  
 
Pkt. 5 Regnskab og revisionsprotokol 2013 
  
Fondens kasserer fremlagde regnskabet, som var omdelt på generalforsamlingen. Jonna Lauritzen for-
talte, at revisionen ikke havde bemærkninger til regnskabet. 
  
Der var indbetalt kr. 245.000,00i kontingent. Et fald fra kr. 256.961,00 i 2012. så den triste udvikling 
med færre bidragsydere er fortsat. I 2008 var kontingentindbetalingerne kr. 348.000,00 så det en gan-
ske betydelig nedgang gennem årene. Der er ikke blevet færre gastronomer, men i mange 3F afdelin-
ger er man ikke opmærksomme på fondens eksistens.  
 
Fondens grundkapital var pr. 31. december 2013 kr. 4.575.963,00. Fonden udbetalte i 2013 kr. 
232.850,00 i julehjælp, socialbetingede engangsydelser, barselsgaver m.m. 
 
Problemet med faldende kontingentindtægter – men også færre uddelinger - vil blive drøftet på først-
kommende bestyrelsesmøde.  
  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

.. 3 



side 3 
 

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen 
 
Da Preben stopper som formand, blev Michael Jørgensen foreslået som ny. Øvrige bestyrelsesmed-
lemmer genopstillede. Herudover blev kok Jonas Mark Mørkholt fra 3F Holstebro indstillet. 
 
Alle blev valgt 
  
Pkt. 6 Indkomne forslag  
 
Angående ydelser for 2015: Bestyrelsen forslog, at julechecken stiger fra kr. 400,00 til kr. 500,00. Bar-
selgave og socialbetinget engangsydelse er uændret kr. 1.000,00 og kr. 1.500,00. 
 
Pkt. 7 Eventuelt  
 
Tid og sted for næste års generalforsamling vil blive aftalt i bestyrelsen i løbet af efteråret. 
 
 
 
København den 6. august 2014 
 
 
 
Referent    Dirigent 
 
 
 
Claus Tvile Lorentzen   Susanni Kyndi Christensen 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen i Gastronomernes Hjælpefond valgt for en 3 årig (kongres) periode, på generalforsam-
lingen den 21. maj 2014: 
 
Formand: Michael Jørgensen (kok) 
Kasserer: Jonna Lauritzen (smbr.) 
Sekretær: Claus Tvile Lorentzen (kok) 
 
Pia Kyhl (smbr.) 
Grethe Andersen (smbr.) 
Susanni Kyndi Christensen (smbr.) 
Peder Ebbesen (kok) 
Edith Eriksen (kok) 
Mette Jensen (kok) 
Jim Marvig (kok) 
Sonja Carlsen (smbr.) 
Jonas Mark Mørkholt, suppleant (kok) 
Jane Hasager, bilagskontrolant (smbr.) 


