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

Trekant Esbjerg-Sydog Sønderjylland

Forårsprogram 2017

OL mad - en bid af medaljen..
……………………………………..

Bestyrelsen for Kantine & Trekant, syd-og Sønderjylland:

Onsdag den 1. februar. 2017. kl. 10- 20
Cookery, CF Tietgens Boulevard 28,
5220 Odense SØ
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,
Grib muligheden for at netværke med
hvordan du selv kommer med på lands- branchen. Der er selvfølgelig fuld forholdet?
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.

Joan Olesen, formand. Lejrskovvej 8, 6640 Lunderskov
Tlf. 30 70 82 43.—Mail: kljoanolesen @gmail.com
Inge Marie Ravn, kasserer. Ådalvej 26, Hvejsel, 7300 Jelling
Tlf. 23 71 47 46. Mail: imravn63@gmail.com

Lise Lervad, sekretær. Ådalvej 9, Hvejsel, 7300 Jelling
Tlf. 20 92 60 32. Mail: liselervad@gmail.com

Mette Skov. Tlf. 28 30 70 79. Mail: metteogthomas00@gmail.com

Lisette Rasmussen. Tlf. 40 93 98 07. Mail: lar@scandev.com

Pris: Kr. 125, inklusiv frokost, middag, drikkevarer, samt en goodiebag
Tilmelding og yderligere information: www.cookery.nemtilmeld.dk

Generalforsamling

Sommerudflugt til Elmegården.
Onsdag den 31. maj 2017 kl. 16.30
Damager 7, 6560 Sommersted

Torsdag den 16 marts 2017 kl.17.00
Tørring Gymnasium Kirkevej 20 7160 Tørring

………………………………………...
Kantineleder Emma Henriksen fortæller om huset og giver en rundvisning.

Tag med på sommertur til Elmegården i Sommersted, - et meget spændende
og hyggeligt sted. Vi skal besøge et landbrug med egen gårdbutik, mejeri, forsamlingshus og bondegårds ferie.

Efter generalforsamlingen har Simon fra Hørkram forberedt lidt mad til os.
Dagsorden iflg. Vedtægterne
Valg af dirigent

Vi får en rundvisning i alle herlighederne med fortællinger og smagsprøver,
endelig slutter vi af i forsamlingshuset med lidt mad og måske en lille vise af
værten.
Se mere på hjemmesiden:

elmegården.dk

Formandens beretning
Kasserens beretning
Valg af bestyrelse
På valg er: Lisette Rasmussen og Mette Skov
Valg af revisor
Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
Eventuelt

Pris for medlemmer kr. 150,Ikke medlemmer Kr. 250,Beløbet indbetales på reg. nr. 9551 - kontonr. 6580901342
Tilmelding senest den 24. maj til Inge Marie Ravn på mail:
imravn63@gmail.com eller på tlf. 23 71 47 46

Tilmelding senest den 10 marts til Inge Marie Ravn på
mail: imravn63@gmail.com eller tlf. 23 71 47 46

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

Food to go
…………………………………………….
Onsdag den 26 april 2017 kl. 16.30

Rødkilde gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle

Du og dine kolleger inviteres hermed til en aften i godt selskab med
repræsentanter fra Polar Food, Delitaste og Mette Munk, som sammen
vil fortælle og inspirere os om en af tidens nye trends omkring mad på farten.

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.

Vi har alle en travl hverdag så maden må gerne være let tilgængelig men skal samtidig
være både indbydende, spændende og sund.

Har du ikke været med før, er det bare med at få dig tilmeldt.. du bliver ikke skuffet.
Læs mere på vedlagte program

Bindende tilmelding til
Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com
eller på tlf. 23 71 47 46

Pris for medlemmer: Kr.100,Pris for ikke medlemmer: Kr. 150,Beløbet indbetales på reg. nr. 9551 - kontonr. 6580901342

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

Tilmelding senest den 20. april til Inge Marie Ravn på mail: imravn63@gmail.com
eller på tlf. 23 71 47 46

