Foreningen Kantine & Køkken
er en landsdækkende 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
indenfor branchen.
Vores primære berettigelse er netværk på tværs
af branchen. Vi tilstræber hele tiden at
udvikle os og være inspirationskilde og
vidensbank indenfor alt, der rører sig i landets
storkøkkener. Læs meget mere på:
www.kantinen.dk

Nordjylland

Forårsprogram2018

Bestyrelsen for Kantine & Køkken
Nordjylland:
FORMAND:
Jan Andersen . Artemisvej 13 . 9210 Aalborg SØ . Tlf. 40 51 85 10
Mail: jan.andersen@nordjyske.dk

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

En tur på landet...

Honning, lys, glas og kunst
Galleri Hedegaard, Sølgårdvej 58 . 9881 Sulsted

TIRSDAG den 12. juni kl. 17.00 - ca. 20.00
Denne aften vil vi sige god sommer til hinanden med et besøg hos Kate
i Sulsted. Vi besøger Hedegaard Galleri, som også indeholder glasværksted,
lysstøberi, butik, honningproduktion og atelier.
Kom og nyd en forhåbentlig dejlig sommeraften med gode kolleger i en
hyggelig afslappet atmosfære.

SEKRETÆR:
Mette Pilgaard . Tlf. 40 60 93 68
Mail: mettenormind@gmail.com
Jytte Mortensen . Tlf. 61 77 32 46
Mail: jym@arcticimport.dk

Læs mere her:
http://www.gallerihedegaard.dk

Anette Iversen . Tlf. 25 40 80 90
Mail: cafeboldeye@email.dk
Kate Madsen . Tlf. 40 15 77 37
Mail: katescater@hotmail.com

TILMELDING SENEST DEN 1. juni TIL:
Kate Madsen på mail: katescater@hotmail.com

Nordens vigtigste fagmesse:

Foodexpo i Herning
Vardevej 1 . 7400 Herning

SØNDAG den 18. - TIRSDAG den 20. marts
To ekstra messehaller bliver taget i brug denne gang.
I 2016 var otte messehaller i brug på Foodexpo – denne gang bliver der ti.

Forberedelserne til denne udgave af Nordens største fødevaremesse,
Foodexpo i Herning, er godt i gang, og arrangørerne hos MCH Messecenter
Herning tager denne gang flere haller i brug til messen.
Helt nye koncepter Foodexpo 2018 kan tilbyde helt nye koncepthaller indenfor
både detail, økologi og hotelindretning. Hotelkonceptet er skabt af trendforsker
og livsstilsekspert Mads Arlien-Søborg, og det vil byde på spændende udstillere.

Bowling Cup 2018
Seaport . Strandvejen 7 . 9000 Aalborg

FREDAG den 19. januar kl. 17.45
Vanen tro indleder vi forårets program med en hyggelig bowlingaften.
I en time kæmper vi om den eftertragtede pokal.
Bowlingdysten sponseres af JDE Professional repræsenteret af Bjarne Werner.
JDE Professional er sponsor ved bowlingdysten, vedligeholdelse af væskebalancen samt mesterskabspokalen.
Efter dysten er AB-Catering vært ved en lækker middag med tilhørende vine
et hemmeligt sted i Aalborg...

Kom også forbi og besøg Kantine & Køkkens stand.
Du finder os i økohallen.

TILMELDING SENEST DEN 10. januar TIL:
Gitte Vangsø på mail: fam.vangsoe@mail.dk

Cateringmesse Nord 2018

Fødevaremesse i Aalborg
Gigantium . Aalborg

2018:

Generalforsamling

TORSDAG den 8. marts kl. 17.00 - ca. 20.00
Dagsorden:

Onsdag den 28. februar 2018 bliver Gigantium i Aalborg forvandlet til et
sandt mekka for professionelle køkkenfolk fra hele Nordjylland.
Cateringmesse Nord åbner denne dag dørene for mere end 5000 fagfolk,
som kan se frem til et bombardement af kulinariske sanse oplevelser, når flere
end 125 store og små fødevareproducenter fremviser nyheder og lader
gæsterne smage sig igennem deres sortiment.

BC-Catering . Jellingvej 24 . 9230 Svenstrup

ONSDAG den 28. februar kl. 9.00 - 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Valg af kasserer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af bilagskontrollantsuppleant.

Cateringmesse Nord arrangeres af de 2 nedenstående firmaer.

7. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage før
afholdelse af generalforsamlingen.

8. Evt.

Bestilling af billetter kan foregå hos:
BC Catering Aalborg
www.bccatering.dk
AB Catering Nørresundby www.abcatering.dk

Efter generalforsamlingen er BC-Catering vært ved lidt ost og rødvin.
Denne aften får du bl.a. mulighed for:
At give bestyrelsen nye og givtige input, så vi fremadrettet kan bevare vores
forening/erfaklub. Få et par hyggelige timer i godt selskab, – så mød op og vær
med til at tegne fremtiden for vores forening.

TILMELDING SENEST DEN 1. marts TIL:
Kate Madsen på mail: katescater@hotmail.com

