
         

Foreningen Kantine & Køkken er en landsdæk-

kende brancheorganisation med omkring 700 

medlemmer. Et fagligt fællesskab for alle, der ar-

bejder i et storkøkken og brænder for emner som 

mad, ærlige fødevarer, arbejdsvilkår, sikkerhed og 

ikke mindst de nyeste tendenser inden for bran-

chen. 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 storkøk-

kener.  

Læs meget mere på 

www.kantinen.dk  

Fyn 
Forårs- 

program 2017 



 

Cateringlandholdet - en bid af medaljen 

…………………………………………….. 

Onsdag den 1. februar kl. 10.00-ca.20.00 

Cookery, CF Tietgens Boulevard 28,  

5220 Odense SØ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken, Fyn: 

 

 

 

 

Pris: 125 kr. inkl. frokost, middag, drikkevarer og en goodiebag.  

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

 

Jonna Jepsen, formand.  

NGF Nature Energy, Ørbækvej 260, Odense SØ 

Tlf. 63 15 64 88 –mobil 60 39 02 26. mail: jj@natureenergy.dk 

 

Susanne Banke, kasserer.  

Tlf. 40 26 66 05, mail: suba@jfmedier.dk 

 

Helle Larsen, sekretær.  

Interacoustics, Audiometer Allé, 5500 Middelfart  

Tlf. 23 95 24 34. mail: hlla@interacoustics.com 

 

Johnny Sørensen, Bestyrelsesmedlem  

Tlf. 20 10 07 10, mail: jos@hoka.dk 

 

Pia Nelleborg Jacobsen, Bestyrelsesmedlem  

Tlf. 27 59 63 68, mail: pia-nelleborg@live.dk  

 

Birgit Glue, Suppleant  

Tlf. 50 93 22 49. Mail: 3xglue@mail.dk 

Mød Cateringlandsholdet, som vandt OL

-guld i efteråret 2016. Her får du chan-

cen for at tilbringe en hel dag med de 

danske catere, og få tips og tricks fra de 

dygtige kokke. Måske vil du høre, hvor-

dan du selv kommer med på landshol-

det?  

Dagen byder desuden på spændende 

workshops og foredrag med landshol-

dets sponsorer. Temaet er bæredygtig-

hed, og sponsorerne vil give gode råd til, 

hvordan din kantine kan få en mere bæ-

redygtig hverdag.  

 

 

 

 

 

Grib muligheden for at netværke med 

branchen. Der er selvfølgelig fuld for-

plejning, tilberedt af Cateringlandshol-

det.  



         

 

 Besøg på Steensgaard  ved Fåborg 
    …………………………………………………………... 

 

 

 

I slutningen af maj eller først i juni skal vi en tur på det økologiske princip 

landbrug Steensgård som ligger ved Fåborg. 

De har grise-Kvæg-og får, samt ænder, og dertil driver de et slagter hus / 

gårdbutik samt spiserestaurant som har åbent nogle dage om ugen. 

Vi har ikke mulighed for at ligge et fast program for dagen lige nu, da Steens-

gård er ved at lave nogle ændringer. 

Der vil komme et endeligt program for dagen sidst i februar. 

I vil få besked via mail, på hjemmesiden og på Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

…………………………………….. 

Tirsdag den 21. feb. 2017, kl. 16.00 – til ca. 20.00 

Nyborg Statsfængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg 

(Generalforsamlingen er i personalehuset) 

 

Dagsorden til  ifølge vedtægterne. 

Valg af dirigent 

Beretning ved formanden 

Regnskab ved kasserne 

Indkomne forslag. (Forslagene skal 

være formanden i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen)  

Valg til bestyrelsen 

På valg er: 

Formand Jonna Jepsen 

Kassér Helle Larsen 

Suppleant Birgit Glue 

Revisor Jonna Olsen (Ønsker ikke 

genvalg) 

Eventuelt 

Efter generalforsamlingen i personale-

huset, vil der være rundvisning inden 

for murene, og middag i skolen, lavet 

af de indsatte på kokkeholdet, som 

evt. kan fortælle om deres forløb. 

Der er en del regler der SKAL overhol-

des for at kunne komme inden for 

murene. 

Fulde navn og personnummer skal vi 

have senest en uge før arrangementet 

skal afholdes (sendes vider til Nyborg 

Fængsel) 

Man må ikke have nogen dom 

(Gælder ikke parkeringsbøde)Ingen 

adgang med mobiltelefon 

Ingen adgang med ure med netad-

gang 

Ingen våben eller knive medbringes 

Hvis man går ind med disse ting, kan 

man blive politianmeldt. 

Alle skal igennem en scanner, man 

kan risikere at blive kropsvisiteret. 

Tilmelding til Helle Larsen på mail hlla@interacoustics.com 

SENEST 9 februar 2017. 



 
         

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. 

Læs mere på vedlagte program 

Prisen for hele arrangementet inklusiv hotelovernatning på Trinity med fuld 
forplejning: 
Indkvartering i enkeltværelse: Kr. 1300, -  
Indkvartering i dobbeltværelse: Kr. 900, -  
Pris for deltagelse uden indkvartering Kr. 500,- 

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

 

Fra mel til brød 

…………………………………….. 
Onsdag den 26 april 2017, kl.15.30 – til 19.00 

Kantinen, Mulernes Legatskole, 5240 Odense NØ 

Bindende tilmelding og betaling på  
REG. 5975  - KONTO NR. 0005000698  

Til Susanne Banke.  suba@jfmedier.dk 
Senest 20 Januar 2017. 

En eftermiddag med sprød skorpe. 

Havnemøllerne- et af Lantmannen Cerealias, varemærker kommer 

og fortæller om processen fra korn til mel, og processen fra mel til 

brød. 

Vi vil høre om kornsorter, temperaturer, æltetider og hævetider, 

som er vigtige i godt bagværk. 

Når brødene er færdigbagte vil vi sammen nyde det med noget 

godt ost. 

Pris for medlemmer: gratis 

Pris for ikke medlemmer: kr. 150 

Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er indbetalt. 

 

Beløbet indbetales på REG. 5975 Konto nr. 0005000698 

Husk at oplys deltagernavn ved betaling 

Tilmelding og betaling den 19 april til Susanne Banke 

På mail suba@jfmedier.dk eller telefon 40 26 66 05 
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