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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 



 
Bestyrelsen for Kantine & Køkken 

Aarhus og Omegn: 

 

FORMAND: 

Valborg Brandstrup . Bavnegårdsvej 95 . 8361 Hasselager . 30275753 

Mail: valborg.brandstrup @mail123.dk 

 

KASSERER: 

Henny Pedersen . Elgårdsminde 98 . 8382 Hinnerup . 30337239 

Mail: pedersen.henny56 @gmail.com 

 

Liselotte Hansen . Nyringen 61 . 8240 Risskov . 26207817 

Mail: lottevejlby @gmail.com 

 

Irma Munk . Langelinie 77B . 8471 Sabro . 40818933 

Mail: irmamunk @gmail.com 

 

Kirsten Laursen . Grønningen 2B . 8882 Fårvang . 24239346 

Mail: kkl @fiberpost.dk 

 

Mette Sørensen . Jernbanegade 11A . 8881 Thorsø . 27643810 

Mail: mette@amara.dk 
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TILMELDING SENEST DEN 10. februar TIL: 

Irma på mail: irmamunk@gmail.com eller på mobil: 40818933 

TILMELDING SENEST DEN 15. maj TIL: 

Lotte Hansen på 26 20 78 17 eller lottevejlby@gmail.com 

Beløbet betales til: Reg. 2264 Kontonr. 8125926070 

Husk: Oplys deltagernavn + kursus. Tilmelding først gældende ved indbetaling. 

Tilmelding er bindende. Der er 25 pladser, så skynd jer at tilmelde jer. 

Pris for medlemmer: 200,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 500,- kr. 

Ovennævnte pris er for: Færge, morgenmad, frokost og aftensmad. 

Vi afholder på Café Nord: 

Generalforsamling 

Indgang: J X Punkt 418 . Skejby Sygehus . Palle Juul Jensens Boulevard 

ONSDAG den 21. februar kl. 16.00 - 20.00 

 

Generalforsamlingen er arrangeret af FKK Aarhus & Omegn  

og er for alle aktive medlemmer. 

PROGRAM: 

Kl. 16.00 - 17.00: Kantineleder Anette Larsen vil fortælle om opstart og kantine-

driften og guider os rundt i køkken og kantine. 

Kl. 17.00 - 18.00:  Generalforsamling. 

 

Dagsorden i følge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning ved formanden. 

3. Regnskab ved kassereren. 

4. Valg:  

 Valg af formand    (på valg: Valborg Brandstrup). 

 Valg af Kasserer   (på valg: Henny Pedersen). 

 Valg af bestyrelsesmedlem  (på valg: Liselotte Hansen). 

 

5. Behandling af indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen. 

6. Eventuelt. 

 

Efter generalforsamlingen har Anette sørget for lidt godt at spise og drikke,  

som Kantine og Køkken er vært ved. 

Sommertur til 

Samsø 
Hou færgeleje. 

SØNDAG den 3. juni kl. 8.30 - 22.00 

 

Vi mødes i Hou klokken 9.00 og tager med færgen klokken 9.30. 

Vi samles I bilerne og tager dem med til Samsø hvor vi besøger nogle producen-

ter. På færgen får vi et rundstykke og en kop kaffe.  

Til frokost nyder vi en sandwich med drikkevarer. 

Efter rundvisningerne har vi bestilt aftensmad, som vi kan nyde inden vi tager 

færgen tilbage til Jylland. 

Vi forventer, at vi er retur i Hou klokken 21.45. 

 

 

 

 

 

mailto:lottevejlby@gmail.com


Gastronomisk naturvandring og: 

Indsamling af planter 
ved Moesgaard Strand. 

TIRSDAG den 24. april kl. 16.00 - 20.00 

 

Thomas Laursen har samlet urter i rigtig mange år. Han har været med til at  

introducere brugen af de mere ukendte danske urter for restaurationsbranchen, 

og i dag arbejder han for at udbrede kendskabet til urter til alle andre også.  

Han har stor erfaring med undervisning, events, koncept- og opskriftsudvikling. 

 

I Kantinen, nr. 4/september 2017, er der en artikel  

om Thomas Laursen. Vi har lavet en aftale med  

Thomas om, at han vil lave en eftermiddag for  

Kantine og Køkken, hvor han gør os klogere på  

naturens små vidundere.  

Seancen foregår ved Moesgaard Strand. 

Vi slutter eftermiddagen af et sted i naturen med  

en sandwich. 

TILMELDING SENEST DEN 1. april TIL: 

Valborg Brandstrup 30275753 eller mail valborg.brandstrup@mail123.dk 

Beløbet betales til: Reg. 2264 Kontonr. 8125926070 

Husk: Oplys deltagernavn + kursus. Tilmelding først gældende ved indbetaling. 

Tilmelding er bindende. Der er 25 pladser, så skynd jer at tilmelde jer. 

Pris for medlemmer: 200,- kr. 

Pris for IKKE-medlemmer: 500,- kr. 

Ovennævnte pris er for: Naturvandring, sandwich og drikkevarer. 

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. 

  

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. 

 

 

Kom også forbi og besøg Kantine & Køkkens stand.  

Du finder os i økohallen. 
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