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

Nordjylland
Forårsprogram 2017

Bowling Cup

Bestyrelsen for Kantine & Køkken Nordjylland:

Fredag d. 27.01. 2017, kl.
17.45.hosSeaport, Strandvejen 7, Aalborg.

Jan Andersen, formand. Artemisvej 13, 9210 Aalborg SØ
Vanen tro indleder vi forårets program med en hyggelig bowlingaften.

Tlf. 40 51 85 10. Mail: jan.andersen@nordjyske.dk

I en time kæmper vi om den eftertragtede pokal.
Bowlingdysten sponseres af JDE Professional i egenskab af Bjarne Werner.
JDE Professional er sponsor ved bowlingdysten, vedligeholdelse af væskebalancen samt mesterskabspokalen.
Efter dysten er BC Catering vært ved en lækker middag med tilhørende vine et
hemmeligt sted i Aalborg...

Gitte Vangsø, kasserer. Umanakvej 6, 9210 Aalborg SØ
Tlf. 61 33 14 30. Mail: fam.vangsoe@mail.dk

Lene Braae, sekretær. Mastruphøj 31, 9530 Støvring
Tlf. 61 27 31 61. Mail: lbraae@gmail.com

Arrangementet er forbeholdt
Aktive medlemmer.

Jytte Mortensen. Tlf. 61 77 32 46. Mail: jym@arcticimport.dk

Anette Iversen. Tlf. 25 40 80 90. Mail: cafeboldeye@email.dk

Tilmelding senest onsdag den 18. januar 2017.
til Mette Pilgaard på mail: mettenormind@gmail.com
Eller tlf. 40 60 93 68.

Mette Pilgaard. Tlf. 40 60 93 68. Mail: mettenormind@gmail.com

Fremtidens krav til kantinen.
Onsdag den 17. maj 2017

………………………………………...
Kristian Pedersen fra Simply Cooking driver 14 kantiner på Sjælland.

OL mad - en bid af medaljen..
……………………………………..
Onsdag den 1. februar. 2017. kl. 10- 20
Cookery, CF Tietgens Boulevard 28,
5220 Odense SØ

Kom og hør hvordan han gør en forskel hver dag, samtidig med udfordringen i forhold til at lave lækre retter for små penge.
Kødgrossisten vil denne aften være til stede, hvor de vil lave en kort
præsentation af sig selv og fortælle om, hvordan de arbejder i forhold
til kundernes krav om bedre dyrevelfærd , økologi ,dansk og prisbillige
produkter.
Imens vi lytter, nyder vi de lækre retter som bliver tilberedt af gode
danske råvare, samt oste som bliver præsenteret af Stefan Jespersen
fra HKI ost
Dagen afsluttes med en kop kaffe og en hyggesludder med gode kolleger.
Pris: Gratis og er for både medlemmer og ikke medlemmer.

Sted og korrekt tidspunkt kommer senere

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, hvordan du selv
kommer med på landsholdet?
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.
Grib muligheden for at netværke med branchen. Der er selvfølgelig
fuld forplejning, tilberedt af Cateringlandsholdet.

Pris: 125 kr. inkl. frokost, middag, drikkevarer og en goodiebag.
Tilmelding senest den 10. maj 2017 til Mette Pilgaard
Mail: mettenormind@gmail.com - Tlf. 40 60 93 68

Tilmelding og yderligere information: www.cookery.nemtilmeld.dk

Generalforsamling
…………………………………………..
Onsdag den 1. marts 2017, kl. 16.30 – 20.00

Miljø-og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

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

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af formand.
5. Valg af sekretær.
6. Valg af bestyrelsesmedlem.
7. Valg af bilagskontrollant.
8. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

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.
Læs mere på vedlagte program

9. Evt.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let måltid. Denne aften
får du bl.a. mulighed for:
At give bestyrelsen nye og givtige input, så vi fremadrettet kan bevare vores
erfaklub.

Bindende tilmelding og betaling på Reg. Nr. 9128 - kontonummer:
4564689136 senest d. 20. januar 2017 til
Gitte Vangsø på tlf. 25 19 91 37 eller på mail: gitte.vangsoe@aalborg.dk

Tilmelding senest d. 22. marts 2017 til Gitte Vangsø

Indkvartering i enkeltværelse: kr. 1300
Indkvartering i dobbeltværelse: Kr. 900

tlf.: 25 19 91 37 eller mail: gitte.vangsoe@aalborg.dk

Oplys navnet på den du evt. vil dele værelse med.

