
Referat af generalforsamling i Gastronomernes Hjælpefond, onsdag den 20. maj 

2015, kl. 10.30. Afholdt på Selandia i Slagelse. 

 

 

 

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 2014 

Pkt. 8: Eventuelt. 

 

Pkt. 1: Velkomst 

Fondens formand Michael Jørgensen bød de 26 fremmødte gastronomer velkommen til 

generalforsamlingen. Bestyrelsen blev præsenteret. 

Under generalforsamlingen fortalte uddannelseschef på Selandia Ivans Kausholt om 

forberedelserne til World Skills i Brasilien til august. Kok Kristoffer Ringsing skulle deltage i 

konkurrencen, men var pga. nyt arbejde forhindret i at deltage på generalforsamlingen. 

 

Pkt. 2: Valg af dirigent 

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

lovene i Fagbladet nummer 4/april 2015. Herudover havde flere lokale 3F afdelinger omtalt 

generalforsamlingen i medlemsblade/hjemmesider. 

  

Pkt.3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 4. Bestyrelsens beretning 

Trods et stort arbejde i fondens bestyrelse gennem årene, er der fortsat et stort ukendskab til 

Gastronomernes Hjælpefond.  

Bestyrelsen nedsatte efter sidste generalforsamling en arbejdsgruppe der skulle lave en ny 

vejledning til afdelingerne.  

Jonas fortalte om gruppens arbejde som snart forventes afsluttet. 

Fondens tidligere formand Preben Rasmussen kommenterede og fortalte, at man ved 

fusionsforhandlingerne i 2006 fik oplyst, at der ikke ville opstå kontingentproblemer.  

Claus Tvile Lorentzen gav eksempler på, at medlemshistorikken forsvinder ved interne 

overflytninger mellem 3F afdelinger. 

Peder Ebbesen mente, at 3F også skulle gøre en indsats for synliggørelse af tjenerfaget. 

Michael fortalte, at bestyrelsen holder et ekstraordinært bestyrelsesmøde til efteråret for at 

følge op på udviklingen. 

Fonden har i 2014 uddelt 19 barselsgaver, 28 socialbetingede engangsydelser og julehjælp til 

375.  

 

Kok Jim Marvig er pga. stort arbejdspres og mange andre opgaver for 3F udtrådt af 

bestyrelsen umiddelbart inden generalforsamlingen. 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

 

 



Pkt. 5: Politisk beretning 

Michael fortalte, at DM Skills i januar i Bella Centret med fokus på erhvervsuddannelserne var 

en stor succes. 30 kokke og tjenerelever deltog i konkurrencerne. Receptionisterne var med 

som præsentationsfag. Målgruppen for arrangementet var 8. klasser og der kom 68.000 på 

messen. Studievejleder var en særlig målgruppe. Det kan forhåbentlig ændre den skæve 

udvikling mangel på faglært arbejdskraft – hvis arbejdsgiverne også opretter flere 

praktikpladser!  

 

DM i Skills afholdes i marts 2016 i Herning. 

 

Den traditionsrige Food Fair Messe i Bella Center er formentlig afholdt for sidste gang. 

Interessen fra udstillere og besøgende har været kraftigt faldende de seneste år.   

 

I 2014 var der afholdt 1124 svendeprøver fordelt på 12 skoler: 163 tjenere, 854 receptionister 

og 877 gastronomer.  

 

Den 1. august 2015 er der en ny reform af erhvervsuddannelserne: Der indføres nye 

grundforløb: Et bredt for alle unge der lige har forladt folkeskolen og et andet grundforløb for 

unge med et særligt speciale. For kokke og tjenere er grundforløbet stort set ens. 

 

Nyt gastronomspeciale: Det er en sammenlægning af smørrebrøds- og cateruddannelsen. I 

den nye uddannelse er kassearbejdet fjernet og man har indført et elementært kendskab til 

drikkevarer. Krav om a´la carte falder væk.  

 

Pkt. 6: Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag.  

 

(Som vedtaget på sidste års generalforsamling vil ydelserne for 2015 være: barselsgave 

uændret kr. 1.000. Engangsydelsen ligeledes uændret kr. 1.500. Julehjælpen sættes op til kr. 

500). 

 

Pkt. 7. Regnskab og revisionsprotokol 2014 

Fondens kasserer fremlagde regnskabet. Jonna Lauritzen fortalte, at revisionen ikke havde 

bemærkninger til regnskabet.  

Der var indbetalt kr. 283.831,00 primært pga. kontingentstigningen fra 6 til 7 kr. pr mdr. i 

2013 var beløbet kr. 245.000. Fondens samlede indtægter i 2014 var kr. 401.660.  

 

Gastronomernes Hjælpefond udbetalte i 2014 kr. 260.750,00 til medlemmerne i julehjælp, 

socialbetingede engangsydelser, barselsgaver m.m. Bestyrelsen forventer, at et øget kendskab 

til fonden vil medføre en stigning i ansøgninger. Samtidig vil forhøjelsen af julehjælpen også 

medfører større udbetalinger.  

 

Fondens egenkapital var pr. 31/12-14: kr. 4.475.861,00.  

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

 

Pkt. 8. Eventuelt 

Bestyrelsen vil på det ekstraordinære bestyrelsesmøde beslutte tid og sted for næste års 

generalforsamling.  

 

København den 7. september 2015 

 

Referent    Dirigent 

 

Claus Tvile Lorentzen   Jonas Mørkholt 


