Foreningen Kantine & Køkken er en landsdæk-

kende brancheorganisation med omkring 700
medlemmer. Et fagligt fællesskab for alle, der arbejder i et storkøkken og brænder for emner som
mad, ærlige fødevarer, arbejdsvilkår, sikkerhed og
ikke mindst de nyeste tendenser inden for branchen. Vores primære berettigelse er netværk på
tværs af branchen, og vi tilstræber hele tiden at
udvikle os og være inspirationskilde og videnbank
inden for alt, hvad der rører sig i landets storkøkkener.
Læs meget mere på
www.kantinen.dk

Aarhus
Forårsprogram 2017

Cateringlandholdet - en bid af medaljen..
Onsdag den 1. februar kl. 10.00-ca. 20
Cookery, CF Tietgens Boulevard 28,
5220 Odense SØ

Bestyrelsen for Kantine & Køkken
Aarhus & Omegn:
Formand

Valborg Brandstrup, Bavnegårdsvej 95, 8361 Hasselager
Mød Cateringlandsholdet, som vandt OL
-guld i efteråret 2016. Her får du chancen for at tilbringe en hel dag med de
danske catere, og få tips og tricks fra de
dygtige kokke. Måske vil du høre, hvor- Grib muligheden for at netværke med
dan du selv kommer med på landsholbranchen. Der er selvfølgelig fuld fordet?
plejning, tilberedt af Cateringlandsholdet.
Dagen byder desuden på spændende
workshops og foredrag med landsholdets sponsorer. Temaet er bæredygtighed, og sponsorerne vil give gode råd til,
hvordan din kantine kan få en mere bæredygtig hverdag.

Mail: valborg.brandstrup@mail123.dk - Telefon: 30 27 57 53
Kasserer
Henny Pedersen, Elgårdsminde 98, 8382 Hinnerup
Mail: pedersen.henny56@gmail.com - Telefon: 30 33 72 39

Bestyrelsesmedlem
Liselotte Hansen, Nyringen 61, 8240 Risskov
Mail: lottevejlby@gmail.com - Telefon: 26 20 78 17

Bestyrelsesmedlem
Irma Munk Nielsen, Langelinie 77B, 8471 Sabro
Mail: irmamunk@gmail.com - Telefon: 40 81 89 33

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Laursen, Grønningen 2B, 8882 Fårvang
Mail: kkl@fiberpost.dk - Telefon: 24 23 93 46
Pris: 125 kr. inkl. frokost, middag, drikkevarer og en goodiebag.
Tilmelding og yderligere information: www.cookery.nemtilmeld.dk

Bestyrelsesmedlem
Mette Sørensen, Jernbanegade 11A, 8881 Thorsø
Mail:

mes@proshopeurope.com - Telefon: 27 64 38 10

Generalforsamling
……………………………………………………..

Sommerudflugt med Jacob
……………………………………..

Torsdag den 9. februar 2017, kl. 16 til ca. 20.

Onsdag den 31.maj. 2017, kl. 15:45-19.00
Aarhus Havn, Dokk 1
Vi mødes i forhallen i Dokk 1 kl. 15.45.
Vi får en rundvisning i det store hus med bibliotek, borgerservice og
lækker kunst.
Ring på tlf. 27643810 (Mette), når du slutter dig til.

Teknik og Miljø, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.
Program:
Kl. 16.00 – 16.30 Køkkenchef Sonja Andersen fortæller om kantinedriften
og guider os rundt i køkken og kantine.
Kl. 16.30 – 17.00 Vil en medarbejder fra Teknik og Miljø fortælle om tankerne og idéer bag den
grønne bygning, materialer mv.

Kl. 16.45 mødes vi alle på trappen udenfor Dokk 1, og går sammen til
påstigningsstedet.
Kl. 17 sejler vi ud i Aarhus Bugt med den overdækkede slæbebåd
”Jakob”.

Kl. 17.00 -18.00. Generalforsamling:

En guide fortæller undervejs, og vi får en lille forfriskning.

3. Regnskab ved kassereren

Vi slutter af med sandwich og hygge på trappen ved Dokk 1. I tilfælde
af dårligt vejr spiser vi indendørs.

4. Valg

Pris for medlemmer: 100 kr.
Pris for ikke medlemmer:
250 kr.

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden

- Valg af formand (på valg: Valborg Brandstrup)
- Valg af næstformand (på valg: Irma Munk Nielsen)
- Valg af sekretær (på valg: Mette Sørensen).
- Valg af bestyrelsesmedlem (på valg: Kirsten Laursen).
5. Indkomne forslag: skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
6. Eventuelt

Tilmelding og betaling senest d. 25. maj til
Mette Sørensen på mail: mette@amara.dk
eller telefon: 27 64 38 10
Beløbet indbetales på reg. nr 2264, konto 8125926070,
husk at oplyse navn ved betaling

Efter generalforsamlingen har Sonja kreeret en let anretning med drikkevarer, som Kantine og
Køkken er vært ved.

Tilmelding senest 1. februar 2017 til Henny Pedersen på
Mail: pedersen.henny56@gmail.com eller telefon 30 33 72 39.

Årsmøde i Fredericia
……………………………………………
Lørdag og søndag d. 25.- 26. marts 2017
Trinity Hotel og Konference Center
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Har du før deltaget i vores Årsmøde, ved du at det bliver en weekend
med højt humør, faglig input og hyggelig samvær med kolleger fra hele
landet.
Har du ikke været med før, er det bare med at få dig tilmeldt.. du bliver ikke skuffet.

Virksomhedsbesøg hos Kvadrat.
……………………………………………..
Torsdag den 20. april. 2017. kl. 16 til ca. 20
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft

Karin åbner døren til tekstilvirksomheden Kvadrat i Ebeltoft, hvor vi
starter med en forfriskning, får en rundvisning og ser de nye trends
indenfor tekstilverdenen, og hvordan en moderne designvirksomhed
arbejder.

Hele virksomheden har det seneste år gennemgået en totalrenovering med bl.a. udbygget showroom og nyt look til både kantinen og
køkkenet.

Læs mere på vedlagte program

Visionen for ombygningen har været ”at åbne op for lyset og fremtiden”, efter Kvadrat besluttede sig for at forblive i Ebeltoft.

Bindende tilmelding og betaling senest den 20. januar 2017 til

Vi slutter rundvisningen af med en lille film om virksomhedens historie.

Valborg Brandstrup på Mail: valborg.brandstrup@mail123.dk eller telefon
30275753
Beløbet indbetales på reg. Nr 2264 konto 8125926070. husk at oplyse navn
ved indbetaling.

Indkvartering i enkeltværelse: kr. 1300
Indkvartering i dobbeltværelse: Kr. 900
Oplys navnet på den du evt. vil dele værelse med.

I skrivende stund arbejdes på et kort fagligt indslag med en lokal producent.
Arrangementet afsluttes med et lettere traktement og er gratis, så tag
dine kollegaer med til denne skønne forårstur.

Tilmelding senest torsdag den 6. april til Kirsten K.
Laursen på mail: kkl@fiberpost.dk eller mobil 2423
9346.

