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Dagsorden: 

 
Pkt. 1 Velkomst ved fondens formand 

Pkt. 2 Valg af dirigent 
Pkt. 3 Godkendelse af dagsorden 
Pkt. 4 Bestyrelsens beretning 

Pkt. 5 Regnskab 
Pkt. 6 Indkomne forslag 

Pkt. 7 Eventuelt 
 
Pkt. 1 - Velkomst ved fondens formand 

 
Preben Rasmussen bød de 66 fremmødte gastronomer fra hele landet velkomne. Des-

værre var generalforsamlingen ikke varslet korrekt, fordi Fagbladet havde glemt at 
indsætte en annonce fra Gastronomernes Hjælpefond. 
 

Preben havde derfor informeret 3F afdelingerne og sendt breve ud til omkring 200 af 
fondens medlemmer. Herudover var generalforsamlingen annonceret i 3F Hotel & Re-

staurations medlemsblad i april måned, samt på afdelingens hjemmeside. 
 
Efter nogle indlæg fra salen, accepterede forsamlingen at generalforsamlingen var 

lovlig indkaldt. 
 

Pkt. 2 - Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen indstillede Jim Marvig som dirigent. Jim blev valgt uden modkandidat og 
takkede for valget. 
 

Pkt. 3 - Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 4 - Bestyrelsens beretning 

 
Preben fortalte, at Gastronomernes Hjælpefond fortsat mister medlemmer. Trods 

mange henvendelser fra daglig ledelse til 3F’s afdelinger om fondens eksistens, er der 
stadig problemer med korrekt oprettelse af gastronomerne. Et nyt kontingentsystem, 
der skulle løse problemet, er desværre udskudt. 

 
Der er derfor sket et fald i kontingentindbetalingerne til fonden. Desværre er udbeta-

lingerne af hjælp til medlemmerne også faldet voldsomt det seneste år - med næsten 
100.000 kr. En bekymrende udvikling som fondens bestyrelse gør alt for at vende. 
 

Bestyrelsen vil på et ekstraordinært bestyrelsesmøde til november vurdere, om der er 
økonomi til at hæve julehjælpen fra de nuværende 400,00 kr. 

 
Bestyrelsen har indskærpet overfor afdelingerne, at de selv må betale for berettigede 
ydelser til gastronomer, der ikke er oprettet korrekt som bidragsydere til fonden. 

 



Preben berettede om World Skills for unge under 23 år. Arrangementet blev afholdt i 

Canada og 3F var repræsenteret af flere håndværkere. Fra vores branche deltog en 
kok og en tjener. I 2011 afholdes arrangementet i London. 

 
Gastronomerne i 3F har forsat stor indflydelse på branchens uddannelser og Gastro-

nomisk Netværk holder 2 møder om året. Men man kunne godt ønske, at gastrono-
merne og de øvrige faglærte grupper var mere synlige i 3F. 
 

Krisen i hotel- og restaurationsbranchen rammer også de faglærte gastronomer. Vi 
ser en stigende ledighed og 200 – 300 gastronomer mangler en praktikplads. Der 

kommer i disse måneder 3000 flere hotelværelser i København. En bekymrende ud-
vikling, fordi der forsat er et stort fald i antallet af overnattende gæster. Man kan 
frygte ”kannibalisme” blandt hotellerne i kampen for overlevelse. 

 
Preben sluttede af med at fortælle om overenskomstforhandlingerne 2010, som er 

den billigste forhandling for arbejdsgiverne i mands minde. 
 
Efter beretningen var der en livlig debat. Flere efterlyste synlighed af Gastronomernes 

Hjælpefond, gastronomerne og vores uddannelser. Hvorfor er der ikke arrangeret fæl-
lestransport? 

 
Kan man ikke informere pensionistklubberne? Kan man ikke lægge noget ud om fon-
den på 3F’s hjemmeside? 

 
Preben svarede, at han er enig i den manglende synlighed. Fonden har aldrig arrange-

ret fællestransport fra hele landet, men der kan være lokale løsninger. Hvis pensio-
nistklubberne sender deres mailadresse, vil fonden gerne sende informationer ud. 
 

Vi vil gerne lægge mere ud om fonden på 3F’s hjemmeside, men på 3F Hotel & Re-
staurations hjemmeside: www.3f.dk/hr ligger der allerede oplysninger om vedtægter, 

vejledninger og fondens bestyrelse. Fremover vil referater fra generalforsamlingerne 
også ligge på hjemmesiden. 
 

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 
 

Pkt. 5 - Regnskab 
 

Nils Lønstrup gennemgik regnskabet for 2009, her nogle nøgletal: 
 
Kontingentindtægter kr. 323.669,00. Uddelinger til medlemmer kr. 380.369,00. Fon-

dens egenkapital er opgjort til en kursværdi på kr. 4.309.273,00. 
 

Regnskabet vedtaget uden kommentarer. 
 
Pkt. 6 - Indkomne forslag 

 
Ingen. 

 
Pkt. 7 - Eventuelt 
 

Intet til punktet. 
 

 

http://www.3f.dk/hr


Dirigenten takkede for god ro og orden. Dagen sluttede med en bid brød og spænden-

de rundvisning på Fregatten Jylland. 
 

 
 

København den 7. august 2010  
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Claus Tvile Lorentzen   Jim Marvig 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


