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•  Fyn 

•  Aarhus 

•  Trekanten 

•  Nordjylland 

Foreningen Kantine & Køkken	  
er	  en	  landsdækkende	  brancheorganisa1on	  med	  omkring	  350	  medlemmer.	  
Et	  fagligt	  fællesskab	  for	  alle,	  der	  arbejder	  i	  et	  storkøkken	  og	  brænder	  for	  	  

emner	  som;	  mad,	  ordentlige	  fødevarer,	  arbejdsvilkår,	  sikkerhed	  og	  ikke	  mindst	  	  
de	  nyeste	  tendenser	  indenfor	  branchen.	  Vi	  ønsker	  at	  skabe	  netværk	  på	  tværs	  	  
af	  branchen.	  Vi	  1lstræber	  hele	  1den	  at	  udvikle	  os	  og	  være	  inspira1onskilde	  	  

og	  vidensbank	  indenfor	  alt,	  der	  rører	  sig	  i	  landets	  storkøkkener.	  

Læs	  meget	  mere	  på:	  www.kan&nen.dk	  
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Foreningen Kantine & Køkken har godkendt nye vedtægter. Se dem her: 

1	  //	  Formål	  
Foreningen	  Kan1ne	  &	  Køkken	  er	  en	  landsdækkende	  forening.	  	  
Vi	  er	  et	  fagligt	  fællesskab	  for	  alle,	  der	  har	  interesse	  for	  eller	  arbejder	  	  
i	  køkkener	  -‐	  små	  som	  store	  i	  kan1ner,	  ins1tu1oner	  både	  offentlige	  og	  
private.	  	  

2	  //	  Medlemmer	  
• 	  Som	  A-‐medlem	  kan	  optages	  enhver,	  der	  har	  interesse	  for	  og	  arbejder	  
med	  mad.	  
A-‐medlemmer	  kan	  deltage	  i	  samtlige	  arrangementer	  i	  foreningens	  
afdelinger	  mod	  deltagerbetaling.	  
• 	  L-‐medlem	  (leverandør):	  
L-‐medlemmer	  er	  leverandør	  1l	  kan1ner	  og	  køkkener.	  
• 	  S-‐medlem	  (senior):	  
Er	  1dligere	  A-‐medlem	  og	  har	  forladt	  arbejdsmarkedet	  
Har	  søgt	  skriPligt	  1l	  kassereren	  i	  hovedbestyrelsen	  om	  at	  overgå	  fra	  	  
A-‐medlem	  1l	  S-‐medlem.	  
Seniormedlemmer	  kan	  deltage	  i	  sociale	  ak1viteter	  1l	  arrangementets	  pris.	  

3	  //	  Organisa9on	  
• 	  Foreningen	  Kan1ne	  &	  Køkken	  organiseres	  i	  lokale	  afdelinger	  med	  fælles	  
CVR-‐nummer.	  
• 	  Hovedbestyrelsen	  består	  af	  formand,	  næsSormand,	  kasserer	  og	  
sekretær	  samt	  en	  repræsentant,	  som	  udpeges	  af	  hver	  lokalafdeling.	  
• 	  Landsforeningens	  adresse	  er	  den	  samme	  som	  landsformandens	  adresse.	  

4	  //	  Generalforsamling	  for	  landsforeningen	  	  
• 	  Generalforsamlingen	  aUoldes	  inden	  udgangen	  af	  marts	  i	  ulige	  årstal	  på	  	  
skiP	  hos	  lokalafdelingerne	  
• 	  Indkaldelse	  1l	  generalforsamlingen	  skal	  offentliggøres	  i	  foreningens	  
medier	  med	  fire	  ugers	  varsel	  

Generalforsamlingens	  dagsorden	  skal	  indeholde	  følgende	  punkter:	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  
2.	  Formandens	  beretning	  
3.	  Fremlæggelse	  af	  regnskab	  	  	  
4.	  Indkomne	  forslag.	  Forslag,	  som	  ønskes	  behandlet	  på	  generalforsamlingen,	  
skal	  være	  landsformanden	  i	  hænde	  senest	  14	  dage	  før	  generalforsamlingen	  
5.	  På	  valg	  er:	  
	   	  Formand,	  næsSormand,	  sekretær	  og	  kasserer	  

	  En	  suppleant	  for	  to	  år	  
	  Revisor/bogholder	  
	  Valg	  af	  to	  bilagskontrollanter	  

• 	  Alle	  valg	  afgives	  skriPligt	  og	  afgøres	  ved	  almindelig	  stemmeflertal	  
• 	  Kun	  fremmødte	  A-‐	  og	  L-‐medlemmer	  har	  stemmeret,	  mens	  S-‐medlemmer	  	  
ikke	  har	  stemmeret.	  
• 	  Generalforsamlingen	  er	  beslutningsdyg1g	  uanset	  antallet	  af	  fremmødte	  
• 	  Foreningens	  regnskab	  og	  vedtægtsændringer	  udsendes	  direkte	  1l	  de	  
medlemmer	  som	  er	  1lmeldt	  generalforeningen	  senest	  to	  uger	  før	  general-‐
forsamlingen	  aUoldes.	  
• 	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  kan	  aUoldes,	  hvis	  et	  flertal	  i	  
hovedbestyrelsen	  ønsker	  det,	  eller	  10	  %	  af	  A-‐medlemmerne	  kræver	  det	  
• 	  Et	  krav	  om	  ekstraordinær	  generalforsamling	  skal	  fremsæ_es	  skriPligt	  og	  med	  
tydelig	  angivelse	  af	  hvilke	  punkter,	  der	  ønskes	  behandlet.	  
• 	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  skal	  aUoldes	  senest	  25	  dage	  ePer	  
formanden	  har	  modtaget	  det	  formelle	  krav.	  
• 	  Indkaldelse	  skal	  ske	  med	  14	  dages	  varsel	  via	  foreningens	  medier	  1l	  
medlemmerne	  med	  oplysning	  om	  dagsorden.	  
• 	  Behandling	  af	  emnerne	  på	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  kræver	  
1lstede-‐værelse	  af	  2/3	  af	  de	  medlemmer	  der	  skriPligt	  har	  krævet	  
generalforsamlingen.	  
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5	  //	  Generalforsamling	  for	  lokalafdelingerne	  
• 	  Lokalafdelingerne	  aUolder	  en	  årlig	  generalforsamling	  inden	  udgangen	  
af	  februar	  måned	  
• 	  Indkaldelse	  1l	  generalforsamlingen	  skal	  offentliggøres	  i	  afdelingens	  
medier	  med	  fire	  ugers	  varsel	  

Generalforsamlingens	  dagsorden	  skal	  indeholde	  følgende	  punkter:	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  
2.	  Lokalformandens	  beretning	  	  
3.	  Fremlæggelse	  af	  regnskab	  	  
4.	  Indkomne	  forslag.	  Forslag,	  som	  ønskes	  behandlet	  på	  
generalforsamlingen,	  skal	  være	  lokalformanden	  i	  hænde	  senest	  14	  dage	  
før	  generalforsamlingen	  
5.	  Valg	  af	  afdelingsbestyrelse	  
• 	  Afdelingens	  bestyrelse	  skal	  mindst	  bestå	  af:	  
• 	  Formand	  (vælges	  i	  ulige	  år)	  
• 	  NæsSormand	  (vælges	  i	  lige	  år)	  
• 	  Kasserer	  (vælges	  i	  lige	  år)	  
• 	  Sekretær	  (vælges	  i	  ulige	  år)	  
• 	  Et	  bestyrelsesmedlem	  vælges	  for	  to	  år	  i	  ulige	  år	  
• 	  Bestyrelsen	  bør	  have	  5	  medlemmer,	  og	  al1d	  et	  ulige	  antal	  
• 	  En	  suppleant	  vælges	  for	  et	  år	  af	  gangen	  og	  indtræder	  i	  bestyrelsen,	  	  
i	  fald	  et	  bestyrelsesmedlem	  udtræder	  
• 	  Valg	  af	  revisor	  (ulige	  år)	  
• 	  Valg	  af	  revisorsuppleant	  (lige	  år)	  

• 	  Alle	  valg	  afgives	  skriPlig	  og	  afgøres	  ved	  almindeligt	  stemmeflertal	  
• 	  Kun	  fremmødte	  A-‐	  og	  L-‐medlemmer	  har	  stemmeret,	  mens	  
S-‐medlemmer	  ikke	  har	  stemmeret	  

• 	  Generalforsamlingen	  er	  beslutningsdyg1g	  uanset	  antallet	  af	  fremmødte	  
• 	  Lokalafdelingens	  regnskab	  udsendes	  direkte	  1l	  de	  medlemmer	  som	  er	  
1lmeldt	  generalforeningen	  senest	  to	  uger	  før	  generalforsamlingen	  aUoldes	  
• 	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  kan	  aUoldes,	  hvis	  et	  flertal	  i	  
afdelingsbestyrelsen	  ønsker	  det,	  eller	  10	  %	  af	  A-‐medlemmerne	  kræver	  det	  
• 	  Et	  krav	  om	  ekstraordinær	  generalforsamling	  skal	  fremsæ_es	  skriPligt	  og	  med	  
tydelig	  angivelse	  af	  hvilke	  punkter,	  der	  ønskes	  behandlet	  
• 	  Ekstraordinær	  generalforsamling	  skal	  aUoldes	  senest	  25	  dage	  ePer	  
lokalformanden	  har	  modtaget	  det	  formelle	  krav	  
• 	  Indkaldelse	  skal	  ske	  med	  14	  dages	  varsel	  via	  foreningens	  medier	  1l	  
medlemmerne	  med	  oplysning	  om	  dagsorden	  
• 	  Behandling	  af	  emnerne	  på	  en	  ekstraordinær	  generalforsamling	  kræver	  
1lstedeværelse	  af	  2/3	  af	  de	  medlemmer	  der	  skriPligt	  har	  krævet	  
generalforsamlingen	  

6	  //	  Lokalbestyrelsernes	  ansvar	  	  
Lokalbestyrelserne	  har	  ansvaret	  for:	  
• 	  At	  aUolde	  møder	  og	  arrangementer	  i	  lokalområdet	  
• 	  At	  aUolde	  bestyrelsesmøde	  så	  oPe	  det	  er	  nødvendigt	  dog	  mindst	  fire	  gange	  
årligt	  
• 	  At	  forestå	  afdelingens	  regnskab	  og	  sikre	  en	  økonomi	  i	  balance	  
• 	  At	  deltage	  med	  et	  fast	  medlem	  i	  hovedbestyrelsen	  
• 	  At	  de	  på	  hovedbestyrelsesmøder	  vedtagne	  forslag	  gennemføres	  lokalt	  
• 	  At	  fremføre	  forslag	  og	  idéer	  1l	  behandling	  på	  hovedbestyrelsesmøderne	  
• 	  Hvervet	  som	  bestyrelsesmedlem	  er	  ulønnet	  dog	  kan	  bestyrelsesmedlemmer	  
deltage	  gra1s	  i	  lokalforeningens	  arrangementer	  
• 	  Bestyrelsesmedlemmers	  udgiPer,	  som	  tjener	  afdelingens	  interesse,	  kan	  
dækkes	  af	  afdelingen	  
• 	  Lokalforeningens	  formand	  repræsenterer	  Foreningen	  Kan1ne	  &	  Køkken	  lokalt	  
i	  alle	  forhold,	  hvor	  lokalafdelingen	  møder	  med	  en	  repræsentant	  
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7	  //	  Hovedbestyrelsens	  ansvar	  
Hovedbestyrelsen	  har	  ansvaret	  for:	  
• 	  At	  ak1viteterne	  i	  lokalforeningerne	  aUoldes	  i	  henhold	  1l	  
formålsparagrafferne	  
• 	  Varetager	  kon1ngentopkrævning	  
• 	  Gennemfører	  beslutninger,	  der	  er	  truffet	  på	  hovedbestyrelsesmøderne	  
samt	  på	  generalforsamlingen	  
• 	  At	  aUolde	  landsgeneralforsamling	  
• 	  Hovedbestyrelsen	  holder	  møde	  så	  oPe	  landsformanden	  finder	  det	  
nødvendig,	  dog	  	  mindst	  fire	  gange	  årligt,	  eller	  hvis	  blot	  et	  
bestyrelsesmedlem	  skriPligt	  anmoder	  om	  det	  
• 	  Hvervet	  som	  hovedbestyrelsesmedlem	  er	  ulønnet,	  der	  kan	  dog	  dækkes	  
transportudgiPer	  ePer	  de	  på	  hovedbestyrelsesmøderne	  aPalte	  tariffer	  
• 	  Hovedbestyrelsesmedlemmer,	  de	  fire	  faste,	  kan	  deltage	  gra1s	  i	  
foreningens	  arrangementer,	  i	  alle	  afdelinger	  	  

8	  //	  Landsformanden	  
Landsformanden	  repræsenterer	  Foreningen	  Kan1ne	  &	  Køkken	  i	  alle	  
forhold,	  hvor	  foreningen	  møder	  med	  en	  repræsentant.	  
Formanden	  er	  den	  eneste,	  som	  må	  udtale	  sig	  1l	  landsdækkende	  presse.	  
Formanden	  skal	  løbende	  holde	  medlemmerne	  orienteret	  om	  foreningens	  
virke	  og	  udvikling.	  
Landsformanden	  kan	  ikke	  bestride	  andre	  bestyrelsesposter	  indenfor	  
Foreningen	  Kan1ne	  og	  Køkken.	  

9	  //	  Landsforeningens	  kasserer	  
Landsforeningens	  kasserer	  er	  ansvarlig	  for:	  
• 	  Foreningens	  regnskabsførelse	  i	  samarbejde	  med	  den	  valgte	  bogholder	  
• 	  At	  holde	  foreningens	  medlemskartotek	  opdateret	  
• 	  Udfærdige	  og	  fremlægge	  regnskab	  for	  hovedbestyrelsen	  løbende	  og	  1l	  
landsgeneralforsamlingen	  
• 	  Forestå	  opkrævningen	  af	  kon1ngent	  og	  fordelingen	  af	  
lokalafdelingernes	  andele	  

• 	  Ansvarlig	  for	  at	  alle	  regninger	  og	  bilag	  stemmer	  overens	  
• 	  Regnskabet	  følger	  kalenderåret	  
• 	  Årsregnskabet	  skal	  forelægges	  hovedbestyrelsen	  ved	  det	  første	  
bestyrelsesmøde	  i	  det	  ePerfølgende	  år	  

Hovedbestyrelsen	  har	  lov	  1l	  at	  købe	  sig	  1l	  udførelsen	  af	  kassererarbejdet	  

10	  //	  Landsforeningens	  sekretær	  
Landsforeningens	  sekretær	  er	  ansvarlig	  for:	  
• 	  Udfærdige	  mødeindkaldelser	  1l	  hovedbestyrelsesmøder	  
• 	  Udfærdige	  dagsorden	  1l	  hovedbestyrelsesmøder	  
• 	  Skrive	  referat	  1l	  hovedbestyrelsesmøder	  

11	  //	  Landsforeningens	  næsOormand	  
Landsforeningens	  næsSormand	  supplerer	  og	  ersta_er	  ved	  landsformandens	  
fravær.	  

12	  //	  Kommunika9on	  
Foreningen	  kommunikerer	  med	  eksisterende	  og	  poten1elle	  medlemmer	  på	  
den	  mest	  op1male	  og	  hensigtsmæssige	  måde.	  

13	  //	  Opløsning	  
Opløsning	  af	  landsforeningen	  eller	  en	  lokalafdeling:	  
• 	  Hvis	  en	  lokalafdeling	  ikke	  er	  i	  stand	  1l	  fortsat	  at	  virke,	  fordi	  der	  ikke	  kan	  
vælges	  en	  bestyrelse	  eller	  der	  mangler	  1lslutning	  af	  medlemmer,	  inds1lles	  
afdelingens	  virksomhed	  og	  alle	  ak1ver	  overføres	  1l	  landsforeningen	  
• 	  Hvis	  en	  lokalforening	  indgår	  i	  en	  fusion	  med	  en	  1lstødende	  afdeling	  overføres	  
ak1verne	  1l	  den	  fortsæ_ende	  afdeling	  
• 	  Hvis	  Foreningen	  Kan1ne	  &	  Køkken	  (landsforeningen)	  ikke	  kan	  videreføres,	  
fordi	  der	  ikke	  kan	  vælges	  en	  bestyrelse	  eller	  der	  er	  mangel	  på	  
medlems1lslutning,	  tager	  den	  sidst	  siddende	  hovedbestyrelse	  beslutning	  om	  
hvordan	  og	  1l	  hvilke	  foreningens	  midler	  skal	  1lfalde	  evt.	  1l	  et	  godtgørende	  
formål	  	  

Vedtaget	  på	  generalforsamlingen,	  Skanderborg	  den	  30.	  oktober	  2021	  



	  Jonna	  Jepsen	  
(Formand	  for	  lokalafdeling	  Fyn)	  

Mobil:	  60	  39	  02	  26	  
NGF.	  Nature	  Energy	  .	  Ørbækvej	  260	  .	  5220	  Odense	  SØ	  

jj@nature-‐energy.com	  

Ane_e	  Iversen	  
(Formand	  for	  lokalafdeling	  Nordjylland)	  

Mobil:	  25	  40	  80	  90	  

aiversen60@gmail.com	  

Hovedbestyrelsen 2022:	  

Formand	  
Thomas	  E.	  TøPing	  

Mobil:	  51	  90	  99	  58	  
Ådalsparken	  51	  .	  8462	  Harlev	  

formand@kan1nen.dk	  

NæsOormand	  
Ane_e	  Schødt	  Larsen	  
(Formand	  for	  lokalafdeling	  Aarhus)	  

Mobil:	  61	  70	  50	  01	  
Kiltorn	  36	  b	  .	  8670	  Låsby	  

naesSormand@kan1nen.dk	  

Hovedbestyrelsen Kantine & Køkken 2022 

Sekretær:	  
(Formand	  for	  lokalafdeling	  Trekanten)	  
Joan	  Olesen	  

Mobil:	  30	  70	  82	  43	  
Julivænget	  34	  .	  6000	  Kolding	  

sekretaer@kan1nen.dk	  

Kasserer:	  
Marianne	  Urbrand	  Jensen	  

Mobil:	  50	  87	  00	  69	  
Damagervej	  1Lst.th	  

kasserer@kan1nen.dk	  



Nordjylland: 
Tradi1onen	  tro	  aUolder	  vi	  vores:	  

Bowling Cup 2022 
Seaport	  .	  Strandvejen	  7	  .	  9000	  Aalborg	  
Fredag den 28. januar kl. 18.00	  

Vi	  mødes	  kl.	  17.45	  på	  Seaport.	  
Vi	  begynder	  med	  JDE	  Bowlingturnering	  kl.	  18.00	  -‐	  19.00.	  
DerePer	  er	  der	  spisning	  et	  sted	  i	  Aalborg,	  sponseret	  af	  BC-‐catering.	  

Vi	  håber	  du	  er	  frisk	  1l	  en	  hyggeaPen	  med	  dine	  kollegaer.	  

TILMELDING	  SENEST	  den	  20.	  januar:	  
Jy_e:	  jmoghm@gmail.com	  eller	  61	  77	  32	  46	  	  
KUN	  FOR	  MEDLEMMER.	  
Denne	  a+en	  er	  sponsoreret	  af	  JDE	  og	  BC-‐catering	  

Forårsprogram 2022 januar 

Aarhus: 
Vi	  aUolder:	  

Generalforsamling 
hos	  Bent	  Brandt	  .	  Langdyssen	  7	  .	  Lisbjerg	  .	  8200	  Aarhus	  N	  
Torsdag den 27. januar kl. 16.00 

Generalforsamlingen	  er	  arrangeret	  af	  FKK	  Aarhus	  &	  Omegn.	  
Program:	  
15.00	  1l	  16.00:	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  gå	  på	  opdagelse	  i	  Bent	  Brandts	  
showroom,	  og	  der	  kan	  handles	  privat	  med	  20%	  på	  isenkram.	  
(gælder	  ikke	  i	  forvejen	  nedsaIe	  varer)	  
16.00:	  Kaffe	  og	  kage.	  
HerePer	  vil	  Dennis	  Rafn	  fra	  Bent	  Brandt	  holde	  oplæg	  om	  udvikling	  og	  
opbygning	  af	  re_er	  med	  fokus	  på	  smag	  og	  teksturer.	  
DerePer	  generalforsamling.	  Vi	  slu_er	  af	  med	  spisning.	  Dennis	  serverer	  
aPensmad	  med	  fokus	  på	  skønne	  grønne	  re_er.	  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1.  Valg	  af	  dirigent	  
2.  Beretning	  ved	  formand	  Ane_e	  Larsen	  
3.  Regnskab	  ved	  kasserer	  Kirsten	  Laursen	  
4.  Valg	  af	  næsSormand:	  På	  valg:	  Irma	  Munk	  Nielsen:	  Modtager	  genvalg	  

Valg	  af	  kasserer:	  På	  valg:	  Kirsten	  Laursen.	  Modtager	  genvalg	  
Valg	  af	  suppleant	  
Valg	  af	  revisorsuppleant 	  	  

5.  Behandling	  af	  indkomne	  forslag:	  
(Forslag	  skal	  være	  formanden	  i	  hænde	  senest	  14	  dage	  før	  aLoldelse	  af	  
generalforsamlingen)	  

6.  Evt.	  	  

TILMELDING TIL	  MAD;	  
-‐	  hvis	  du	  ønsker	  at	  spise	  med,	  SENEST	  den	  20.	  januar	  1l:	  
Kirsten	  Laursen:	  kkl@fiberpost.dk	  eller	  24	  23	  93	  46	  



Forårsprogram 2022 

Trekanten: 
Vi	  besøger:	  

Kohberg bageri, Haderslev 
Sverigesvej	  3	  .	  6100	  Haderslev	  
Mandag den 31. januar kl. 17.00 – 20.00 

Vi	  besøger	  Kohbergs	  bageri	  i	  Haderslev.	  
RUNDVISNING:	  
Leif	  Hjørringgaard,	  der	  er	  Business	  Unit	  Director/
Produktudviklingschef	  hos	  Kohberg,	  vil	  deltage	  	  
med	  rundvisning	  i	  bageriet,	  samt	  snak	  om	  løst	  og	  
fast	  indenfor	  produktudvikling	  hos	  Kohberg.	  
Vi	  vil	  kigge	  på	  nogle	  af	  Kobergs	  mange	  produkter,	  	  
der	  netop	  produceres	  i	  de_e	  bageri.	  Her	  vil	  
salgskonsulent	  Lene	  F.	  Trentel	  guide	  os	  igennem.	  

Vi	  afslu_er	  med	  et	  let	  traktement.	  

Der	  er	  max.	  deltagerantal	  på	  15.	  
	  ”Først	  Ol	  mølle…”	  

TILMELDING	  SENEST	  den	  15.	  januar	  1l:	  
Joan	  Olesen:	  kljoanolesen@gmail.com	  eller	  30	  70	  82	  43	  
Pris	  for	  medlemmer:	  Gra1s	  
Pris	  for	  IKKE-‐medlemmer:	  200,00	  kr.	  
Reg:	  9551	  Kontonr:	  6580901342	  eller	  MobilePay:	  72127	  
(Før	  betaling	  Olmeldes	  Ol	  Joan). 

januar 

Vi har det indeværende 
år skiftet foreningens 
regnskabsprogram! 

Det	  betyder	  en	  forenkling	  	  
og	  en	  billigere	  løsning.	  

Det	  har	  dog	  sine	  udfordringer…	  

Derfor: 
Hvis	  du/eller	  din	  arbejdsplads	  

ikke	  har	  modtaget	  en	  opkrævning;	  
så	  kontakt	  os	  på:	  

kasserer@kan9nen.dk	  

Aflyst p.g.a. Corona-restriktioner.	  



Forårsprogram 2022 februar 

Nordjylland: 
Vi	  aUolder:	  

Generalforsamling 
Trekanten	  i	  Aalborg	  Øst	  
Tirsdag den 15. februar kl. 16.00 

Kom	  1l	  vores	  generalforsamling.	  Vær	  med	  1l	  at	  stø_e	  op	  omkring	  
foreningen	  og	  få	  mulighed	  for	  at	  ytre	  din	  mening.	  	  
Kom	  med	  gode	  forslag.	  

Dagsorden:  
1.  Valg	  af	  dirigent.	  
2.  Årsberetning	  
3.  Kassererens	  beretning	  
4.  Valg	  1l	  bestyrelsen:	  

Valg	  af	  formand:	  	  
Valg	  af	  sekretær:	  
Valg	  af	  bestyrelsesmedlem:	  
Valg	  af	  suppleant:	  
Valg	  af	  billagskontrollantsuppleant	  

5.  Indkomne	  forslag.	  	  
(Skal	  være	  JyIe	  Mortensen	  i	  hænde	  senest	  8	  dage	  før	  aLoldelse	  af	  generalforsamlingen)	  

6.  Evt.	  	  

TILMELDING	  SENEST	  den	  11.	  februar	  1l:	  
Anne_e	  Iversen:	  
aiversen60@gmail.com	  eller	  25	  40	  80	  90	  

Fyn: 
Vi	  aUolder:	  

Generalforsamling 
og	  besøg	  af	  Renie	  fra	  Haugen-‐Gruppen	  
Kan1nen	  Mulernes	  Legatskole	  .	  Gillestedvej	  11	  .	  5240	  Odense	  NØ	  
Tirsdag den 22. februar kl. 16.00 – ca. 19.00 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1.  Valg	  af	  dirigent	  
2.  Årsberetning	  v/Jonna	  
3.  Aflæggelse	  af	  revideret	  regnskab	  v/Susanne	  Banke	  
4.  Indkomne	  forslag	  (skal	  være	  Jonna	  i	  hænde	  senest	  oIe	  dage	  før)	  
5.  Valg	  af	  kasserer:	  På	  valg:	  Susanne	  Banke:	  Ønsker	  Genvalg	  

Valg	  af	  revisorsuppleant:	  Johnny	  Sørensen:	  Ønsker	  genvalg	  
Valg	  af	  bestyrelsesmedlem:	  Hanne	  Hansen:	  Ønsker	  genvalg	  

6.  Eventuelt	  (Emner	  herunder	  er	  ikke	  Ol	  afstemning)	  

EPer	  generalforsamlingen	  vil	  Renie	  vise	  os	  spændende	  produkter	  	  
og	  tage	  os	  på	  en	  lille	  rejse	  i	  Haugen-‐Gruppens	  smagsunivers.	  	  
Renies	  tema	  for	  aPenen	  er	  at	  SMAGE	  og	  give	  os	  en	  masse	  inspira1on	  	  
og	  ideer	  1l	  at	  få	  skabt	  endnu	  mere	  god	  smag,	  hver	  dag.	  
Daloon	  deltager	  også,	  de	  vil	  have	  lidt	  smagsprøver	  med	  1l	  os.	  

TILMELDING SENEST	  den	  15.	  februar	  1l:	  
Jonna	  Jepsen:	  
jj@nature-‐energy.com	  eller	  60	  39	  02	  26	  



Forårsprogram 2022 marts 

Trekanten: 
Vi	  aUolder:	  

Generalforsamling 
på	  Voddersminde	  .	  Hejrskovvej	  20	  .	  6670	  Holsted	  
Tirsdag den 1.  marts kl. 17.00 

Dagsorden:  
1.  Valg	  af	  dirigent.	  
2.  Formandens	  årsberetning	  v/Joan	  
3.  Kassererens	  beretning	  v/Inge	  Marie	  
4.  Valg	  1l	  bestyrelsen:	  

På	  valg:	  Joan	  Olesen:	  Modtager	  genvalg	  
På	  valg:	  Inge	  Marie	  Ravn:	  Modtager	  genvalg	  
På	  valg:	  Lise	  Lervad:	  Modtager	  genvalg	  

5.  Valg	  af	  revisor	  
6.  Indkomne	  forslag.	  	  

(Skal	  være	  formanden	  i	  hænde	  senest	  8	  dage	  før	  aLoldelse	  af	  
generalforsamlingen)	  

7.  Evt.	  	  

TILMELDING SENEST	  den	  25.	  januar	  1l:	  
Joan	  Olesen:	  kljoanolesen@gmail.com	  eller	  30	  70	  82	  43	  
KUN	  FOR	  MEDLEMMER	  

Kom	  1l	  vores	  lokale	  generalforsamling,	  der	  i	  år	  aUoldes	  på	  
Voddersminde	  ved	  Holsted.	  Det	  er	  et	  meget	  lokalt	  sted,	  der	  laver	  god	  
og	  gammeldags	  mad.	  
Mange	  produkter	  i	  gårdbu1kken	  er	  hjemmelavede	  ePer	  gamle	  og	  
private	  opskriPer,	  som	  Gårdejeren	  Kurt	  har	  udviklet	  igennem	  årene.	  
Familiefortagenet	  har	  rødder	  helt	  1lbage	  1l	  1918,	  hvor	  Kurts	  bedstefar	  
begyndte	  produk1onen	  på	  gården.	  I	  gårdbu1kken	  er	  der	  specialiteter	  
som	  kvalitetsoste	  fra	  hele	  verdenen,	  udsøgte	  vine,	  friske	  grøntsager	  
og	  andre	  gourmetprodukter.	  Det	  er	  primært	  Kurt	  som	  står	  for	  
udviklingen	  af	  produkter,	  mens	  hans	  kone,	  Ellen,	  står	  for	  driPen	  af	  
caféen	  og	  bålhy_en.	  
Kurt	  vil	  fortælle	  om	  stedet	  og	  de	  mange	  forskellige	  muligheder…	  
gårdbu1k,	  glambing,	  cafe	  m.m.	  
Vi	  vil	  ePer	  vores	  generalforsamling	  nyde	  lidt	  lækkert	  	  
mad	  i	  hyggelige	  omgivelser,	  -‐	  i	  håbet	  om	  en	  god	  snak	  	  
og	  dejligt	  gensyn.	  	  
VEL	  MØDT.	  



Aarhus: 
En	  ePermiddag	  med	  Johan	  og	  Henrik	  fra	  Oscar	  

Inspirationsdag i smagens tjeneste 
Kan1nen	  Danish	  Agro	  .	  Kornmarken	  1	  .	  8464	  Galten	  
Tirsdag den 8. marts kl. 16.00 

Kom	  &l	  en	  inspira&onsdag	  i	  smagens	  tjeneste	  
Johan	  og	  Henrik	  vil	  guide	  os	  igennem	  de	  kategorier,	  der	  findes	  i	  Oscar	  
sor1ment.	  Samt	  præsentere	  deres	  veganske	  produkter	  og	  komme	  med	  input	  
og	  ideer,	  hvordan	  vi	  bl.a.	  kan	  servere	  “hønseløs”	  salat.	  
EPer	  oplægget	  vil	  de	  servere	  lækker	  aPensmad	  1l	  os.	  

TILMELDING	  SENEST	  den	  1.	  marts	  1l:	  
Kirsten	  Laursen:	  kkl@fiberpost.dk	  eller	  24	  23	  93	  46	  
Arrangementet	  er	  gra1s.	  

Forårsprogram 2022 marts 

Nordjylland: 
Vi	  besøger:	  

Hørkram 
Torshøjvej	  59	  .	  Kolt	  .	  8362	  Hørning	  
Torsdag den 16. marts kl. 15.30 – 19.30	  

PROGRAM	  
15.30:	  Velkomst	  og	  kaffe	  	  
15.40:	  Vores	  centerdirektør	  	  
fortæller	  om	  Hørkram	  	  
16.00:	  Info	  om	  klimaberegner	  	  
ved	  vores	  bæredyg1ghedschef	  	  
17.00:	  Pause	  
17.15:	  Rundvisning	  	  
18.30:	  Klimavenlig	  3-‐re_ers	  menu	  
19.30:	  Tak	  for	  i	  dag	  	  

Vi	  glæder	  os	  1l	  at	  tage	  imod	  dig	  1l	  en	  dag,	  hvor	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  	  
lære	  Hørkram	  meget	  bedre	  at	  kende.	  Vi	  begynder	  arrangementet	  med	  en	  	  
kort	  introduk1on	  1l	  Hørkram,	  hvorePer	  vores	  bæredyg1ghedschef	  vil	  	  
introducere	  klimaberegneren	  i	  vores	  webshop.	  Vi	  fortsæ_er	  derePer	  med	  
en	  rundvisning	  i	  vores	  center,	  som	  rummer	  hele	  32.000	  m2.	  	  
EPer	  rundvisningen	  spiser	  vi	  sammen	  en	  klimavenlig	  	  
3-‐re_ers	  menu,	  inden	  vi	  siger	  tak	  for	  i	  dag.	  

TILMELDING	  SENEST	  den	  2.	  marts	  1l:	  
Gi_e	  Vangsø:	  fam.vangsoe@gmail.com	  	  
eller	  61	  33	  14	  30	  
KUN	  FOR	  MEDLEMMER	  



Forårsprogram 2022 marts 

Foodexpo 2022 
27. – 29. marts	   Besøg:	  

FOODEXPO 2020 i Herning 
MesseCenter	  .	  Vardevej	  1	  .	  7400	  Herning	  

Om	  Foodexpo	  
Foodexpo	  er	  Nordens	  største	  fødevaremesse	  og	  branchens	  faglige	  mødested	  for	  både	  
besøgende	  og	  uds1llere.	  

Foodexpo	  aUoldes	  hvert	  andet	  år	  i	  MCH	  Messecenter	  Herning	  og	  arrangeres	  i	  samarbejde	  med	  
13	  toneangivende	  brancheforeninger	  inden	  for	  foodservice	  &	  catering,	  	  
hotel	  &	  restaurant	  samt	  detailhandel.	  	  	  

Til	  Foodexpo,	  som	  aUoldes	  den	  27.-‐29	  marts	  2022	  kan	  du	  opleve	  1	  haller	  med	  produktnyheder,	  
fagkonkurrencer,	  trendområder	  og	  ikke	  mindst	  et	  væld	  af	  uds1llere	  -‐	  alt	  sammen	  krydret	  med	  
interessante	  foredrag	  og	  ak1viteter.	  

Til	  2022	  har	  vi	  valgt	  at	  sæ_e	  ekstra	  fokus	  på	  bæredyg1ghed	  og	  økologi,	  og	  har	  dedikeret	  en	  	  
hel	  hal	  1l	  frem1dens	  bæredyg1ge	  og	  økologiske	  produkter	  og	  løsninger.	  I	  forlængelse	  heraf	  	  
har	  vi	  valgt	  at	  sæ_e	  ekstra	  fokus	  på	  affaldssortering,	  genbrug	  af	  trykte	  materialer,	  opbygninger	  
og	  møbler.	  Vi	  serverer	  økologisk	  mad	  på	  alle	  messens	  spisesteder,	  og	  vores	  mål	  er	  at	  få	  	  
det	  økologiske	  spisemærke	  i	  bronze.	  

Der	  er	  gra9s	  adgang	  for	  fagfolk	  på	  Foodexpo	  2022.	  



Trekanten: 
Vi	  besøger:	  

Regionshospitalet i Horsens	  
Sundvej	  30	  .	  8700	  Horsens	  
Onsdag den 27.  april kl. 16.30 

Vi	  mødes	  og	  nyder	  en	  velkomst-‐snack.	  	  
Vi	  skal	  se	  og	  høre	  om	  bæredyg1ghed	  
og	  økologi.	  	  

Regionshospitalet	  skriver:	  
Den	  økologiske	  mad1lberedning	  lægger	  sig	  op	  af	  de	  gamle	  husmoderdyder.	  
Maden	  laves	  fra	  bunden	  og	  års1dens	  udbud	  af	  frugt	  og	  grønt	  bruges.	  Det	  
betyder	  også	  at	  der	  syltes	  1l	  forråd,	  når	  råvaren	  er	  i	  sæson.	  Vi	  arbejder	  al1d	  
på	  at	  give	  pa1enterne	  en	  kulinarisk	  oplevelse	  ved	  mål1derne.	  For	  at	  sikre	  os	  
råvarer	  med	  størst	  mulig	  smag	  og	  friskhed,	  arbejder	  vi	  med	  3	  sæsonplaner	  	  
om	  året,	  der	  afspejler	  naturens	  sæsoner	  uden	  for	  hospitalet.	  Det	  skal	  både	  
kunne	  ses	  og	  smages	  at	  års1derne	  skiPer.	  Vi	  er	  stolte	  og	  glade	  for,	  at	  vi	  med	  
vores	  økologiske	  madproduk1on	  er	  med	  1l	  at	  bidrage	  1l	  et	  mere	  bæredyg1gt	  
hospital	  og	  stø_e	  ak1vt	  op	  om	  en	  ren	  natur	  med	  større	  mangfoldighed.	  	  
Andelen	  af	  økologiske	  råvarer	  i	  køkkenet	  er	  nu	  på	  60-‐90	  %	  og	  vi	  har	  fået	  1ldelt	  
det	  økologiske	  spisemærke	  i	  sølv.	  Vi	  arbejder	  løbende	  på	  at	  øge	  andelen	  af	  
økologi. Vidste du… Vi	  bruger	  kun	  friske	  råvarer.	  Vi	  udvælger	  råvarer	  	  
ePer	  sæson.	  Vi	  bager	  selv	  alt	  brød	  fra	  bunden.	  

Til	  slut	  serveres	  tapas,	  som	  vi	  nyder	  i	  hyggeligt	  samvær.	  

TILMELDING	  1l	  Trekanten SENEST	  den	  14.	  april:	  
Pris	  for	  medlemmer:	  100,00	  kr.	  
Pris	  for	  IKKE-‐medlemmer:	  200,00	  kr. 

Forårsprogram 2022 

Fyn: 
Vi	  aUolder:	  

Bagekursus med IREKS 
AUoldes	  på	  Svendborgs	  Erhvervsskole	  
Ry_ervej	  65	  .	  5700	  Svendborg	  
Tirsdag den 26. april kl. 16.00 – 19.30 

Bagekursus	  med	  IREKS	  og	  bagekonsulent	  Trine	  To^e	  
Kom	  1l	  en	  inspirerende	  bagedag	  -‐	  vi	  bager	  snacks,	  specialbrød	  	  
og	  kager!	  	  
Med	  kun	  5	  IREKS	  basisblandinger	  laver	  vi	  et	  komplet	  sor1ment.	  	  
Vi	  kigger	  yderligere	  på	  opskriPsmuligheder	  og	  taler	  om	  bageteknikker,	  
IREKS	  Bagemidler,	  bageblandinger,	  malte,	  surdeje,	  glutenfri	  	  
og	  økologi.	  

Vi	  afslu_er	  ePermiddagen	  med	  at	  smage	  på	  det	  færdige	  bagværk.	  

TILMELDING	  	  SENEST	  den	  19.	  april	  1l:	  
Susanne	  Banke	  suba@jfmedier.dk	  
eller	  40	  26	  66	  05	  ePer	  kl.	  18.00	  
Medlemmer:	  50,00	  kr.	  
Ikke	  medlemmer:	  200,00	  kr.	  
Tilmelding	  og	  betaling:	  Reg.	  5975	  Kontonr.	  0005000698	  	  

april 



Forårsprogram 2022 maj 

Fyn: 
Vi	  besøger:	  

Løgismose Mejeri 
Ny	  Vestergade	  2	  .	  5672	  Broby	  
Tirsdag den 17. maj kl. 16.00 – ca. 18.30 

Vi	  har	  arrangeret	  et	  spændende	  besøg	  på	  Løgismose	  Mejeri.	  
EPermiddagen	  vi	  byde	  på	  fortælling	  om	  produkter,	  rundvisning	  og	  	  
selvfølgelig	  skal	  vi	  smage	  på	  østers	  og	  andre	  spændende	  1ng.	  
Vi	  ses.	  

TILMELDING	  SENEST	  den	  11.	  maj	  1l:	  
Susanne	  Banke	  suba@jfmedier.dk	  
eller	  40	  26	  66	  05	  ePer	  kl.	  18.00	  
Medlemmer:	  Gra1s	  
Ikke	  medlemmer:	  100,00	  kr.	  
Tilmelding	  og	  betaling:	  Reg.	  5975	  Kontonr.	  0005000698	  	  	  



Trekanten: 
Vi	  mødes	  1l:	  

Walk & talk …  
og hygge med lidt mad 
Mere	  info	  kommer	  når	  vi	  nærmer	  os…	  
Torsdag den 9. juni kl. 16.30 

Vi	  gentager	  succesen	  med	  en	  sommertur.	  
Der	  findes	  så	  mange	  skønne	  steder	  vi	  kan	  mødes.	  
På	  med	  gå-‐skoene	  og	  skru	  op	  for	  snakketøjet.	  
Vi	  skal	  ud	  på	  en	  hyggelig	  og	  rar	  sommertur,	  hvor	  netværk	  og	  gode	  historier,	  
erfaringer	  og	  sjove	  oplevelser	  er	  i	  højsædet.	  
Vi	  leder	  ePer	  en	  fin	  rute	  -‐	  måske	  du	  har	  en	  ide…	  Skriv	  eller	  ring	  Ol	  Joan.	  

Vi	  sørger	  selvfølgelig	  for	  en	  hyggelig	  og	  lækker	  	  
anretning	  -‐	  og	  har	  bes1lt	  solskin	  og	  lunt	  vejr.	  

TILMELDING	  SENEST	  den	  5.	  juni	  1l:	  
Joan	  Olesen:	  kljoanolesen@gmail.com	  eller	  30	  70	  82	  43	  
Pris	  for	  medlemmer:	  Gra1s	  
Pris	  for	  IKKE-‐medlemmer:	  100,00	  kr.	  
Reg:	  9551	  Kontonr:	  6580901342	  eller	  MobilePay:	  72127	  
(Før	  betaling	  Olmeldes	  Ol	  Joan). 

Aarhus 
Vi	  besøger:	  

P. Clausens Fiskehandel A/S 
Fiskerivej	  4	  .	  8000	  Aarhus	  C	  
Torsdag den 2. juni kl. 18.00 - 21.00	  

Foredrag	  om	  sæsonens	  fisk	  og	  skaldyr	  –	  med	  1ps	  1l	  udskæring	  og	  
anvendelse.	  EPer	  foredraget	  vil	  der	  være	  fiskebuffet	  af	  forskellige	  anretninger,	  
1llavet	  af	  sæsonens	  fisk,	  på	  “nye”	  måder.	  
Til	  maden	  serveres	  1	  glas	  vin	  pr.	  mand	  -‐	  med	  mulighed	  for	  at	  Olkøbe	  	  
øl/vin.	  
Det	  er	  muligt	  at	  købe	  fisk	  med	  hjem	  1l	  gode	  priser	  

Fisk på nye måder 

TILMELDING	  SENEST	  den	  23.	  maj	  1l:	  
Kirsten	  Laursen:	  kkl@fiberpost.dk	  eller	  24	  23	  93	  46	  
Pris	  for	  medlemmer/senior:	  175,00	  kr.	  
Pris	  for	  IKKE-‐medlemmer:	  250,00	  kr.	  
Reg:	  1971	  Kontonr:	  8125-‐926-‐070	  eller	  	  
MobilePay:	  34646	  

Forårsprogram 2022 juni 



Årsmøde i Skanderborg : Oktober 2021 

Årsmøde i Skanderborg 

Årstræf : Årsmøde : Generalforsamling  
Den	  30.	  oktober	  mødtes	  vi	  på	  Skanderborg	  Vandrehjem	  for	  at	  få	  vitaminer	  1l	  hjernen,	  
aUolde	  foreningens	  generalforsamling	  og	  være	  sammen	  med	  ligesindede.	  EPer	  
morgenmad	  og	  sang,	  begyndte	  	  dagens	  faglige	  indslag	  med	  René	  Allan	  Olesen	  fra	  
AddFokus.	  Han	  kom	  med	  vid,	  hans	  personlige	  historier	  og	  eksempler.	  	  
Med	  et	  glimt	  i	  øjet	  fortalte	  han	  om	  ”Trivsel	  og	  arbejdsglæde”.	  Vi	  fik	  gode	  grin	  og	  
læring	  med	  på	  vejen.	  
EPer	  frokosten	  blev	  vi	  kastet	  ud	  i	  SMART	  training	  eller	  som	  vi	  i	  første	  omgang	  kaldte	  
det:	  Hjernegymnas1k.	  Her	  præsenterede	  Lin	  Trentel	  Busch	  os	  for	  fysiske	  øvelser,	  hvor	  
fokus	  var	  at	  sæ_e	  logiske,	  motoriske	  og	  sensoriske	  momenter	  i	  spil	  sam1digt,	  hvilket	  
udfordrede	  hukommelse	  og	  koncentra1on	  sam1dig	  med,	  at	  vi	  trænede	  vores	  balance	  
og	  koordina1on.	  Det	  gav	  gode	  grin,	  sved	  på	  panden	  og	  ”umiddelbart”	  simple	  
udfordringer…	  der	  dog	  grinende	  gik	  i	  ”hat	  og	  briller”.	  
Dagens	  hovedopgave	  var	  foreningens	  generalforsamling.	  Vores	  formand	  Thomas	  
TøPing	  holdt	  sin	  første	  årsberetning.	  Vores	  nye	  vedtægter	  blev	  drøPet	  og	  godkendt.	  
Den	  vig1gste	  opgave	  var	  dog	  at	  få	  valgt	  en	  ny	  kasserer	  og	  en	  ny	  sekretær,	  da	  både	  
Inge	  Marie	  Ravn	  og	  Me_e	  Sørensen	  havde	  valgt	  at	  trække	  sig	  fra	  disse	  poster.	  	  
Det	  lykkedes,	  da	  Marianne	  Urbrand	  og	  Joan	  Olesen	  påtog	  sig	  disse	  opgaver.	  	  
Vi	  glæder	  os	  1l	  samarbejdet.	  
Det	  officielle	  program	  slu_ede	  her,	  da	  Aarhus	  og	  omegn	  gav	  stafe_en	  videre	  1l	  det	  
næste	  Årstræf	  i	  2023	  på	  Fyn.	  
HerePer	  ”fri	  leg”	  og	  ePersom,	  at	  Skanderborg	  Vandrehjem	  ligger	  smukt	  ned	  1l	  
Skanderborg	  Sø,	  med	  Skanderborg	  bunkerne	  i	  baghaven,	  var	  det	  nærliggende	  at	  få	  	  
en	  rundvisning	  her.	  
Klokken	  18.00	  var	  der	  dækket	  op	  1l	  middag	  med	  tre	  re_er	  mad,	  hyggeligt	  samvær…	  
lige	  så	  længe,	  der	  var	  deltagere	  1l	  det.	  
Som	  en	  overraskelse	  og	  underholdning	  kiggede	  komiker	  Jan	  Svarrer	  forbi.	  	  
Han	  gav	  den	  gas	  med	  små	  historier	  og	  sang	  1l	  endnu	  et	  godt	  grin.	  
Søndag	  morgen	  var	  det	  9d	  9l	  at	  bryde	  op,	  sige	  tak	  for	  denne	  gang	  og	  	  
på	  gensyn	  på	  Fyn	  i	  2023.	  

TAK for goodiebags: Tak	  for	  fine	  sager	  fra	  Bent	  Brandt,	  Ken	  Storkøkken,	  kaffen	  fra	  BKI	  og	  kildevandet	  fra	  inco.	  



Bestyrelserne Kantine & Køkken 2022 
Fyn 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken 
Fyn:	  

Formand:	  
Jonna	  Jepsen	  
NGF.	  Nature	  Energy	  .	  Ørbækvej	  260	  .	  5220	  Odense	  SØ	  
63	  15	  64	  88	  .	  60	  39	  02	  26	  .	  jj@natureenergy.dk	  

Kasserer:	  
Susanne	  Banke	  
Jysk	  Fynske	  medier	  .	  Banegårdspladsen	  1	  .	  5000	  Odense	  C	  
40	  26	  66	  05	  .	  suba@jfmedier.dk	  
	  	  	  
Bestyrelsesmedlemmer:	  
Pia	  Nelleborg	  Jakobsen	  	  
Dalum	  Landbrugsskole/	  Afd.	  Korinth	  .	  Spanget	  7	  .	  5600	  Fåborg	  
27	  59	  63	  68	  .	  Pia-‐nelleborg@live.dk	  

Hanne	  Lindberg	  Hansen	  
Dalum	  Landbrugsskole	  .	  Landbrugsvej	  65	  .	  5260	  Odense	  S	  
53	  37	  41	  89	  .	  hh@dalums.dk	  

Peter	  Thomsen	  
Muleposen	  .	  Gillestedvej	  11	  .	  5240	  Odense	  NØ	  
27	  12	  78	  29	  .	  peteremilthomsen@gmail.com	  

Nordjylland 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken 
Nordjylland:	  

Formand:	  	  
Ane_e	  Iversen	  
25	  40	  80	  90	  .	  aiversen60@gmail.com	  

Kasserer:	  	  
Gi_e	  Vangsø	  
61	  33	  14	  30	  .	  fam.vangsoe@gmail.com	  

Sekretær:	  
Me_e	  Pilgaard	  
40	  60	  93	  68	  .	  me_enormind@gmail.com	  

Bestyrelsesmedlemmer:	  
Jy_e	  Mortensen	  /	  Kontaktperson	  1l	  HB	  
61	  77	  32	  46	  .	  jmoghm@gmail.com	  

Dorthe	  Christensen	  
32	  10	  98	  41	  .	  dd1490@hotmail.com	  



Aarhus 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken 
Aarhus og Omegn: 

Formand:	  
Ane_e	  Schødt	  Larsen	  	  
Kiltorn	  36	  b	  .	  8670	  Låsby	  	  
61	  70	  50	  01	  .	  Kiltorn36b@gmail.com	  	  

NæsOormand:	  
Irma	  Munk	  Nielsen	  
Langelinie	  77B	  .	  8471	  Sabro	  
40	  81	  89	  33	  .	  Irmamunk@gmail.com	  

Kasserer:	  
Kirsten	  Laursen	  
Grønningen	  2B	  .	  8882	  Fårvang	  
24	  23	  93	  46	  .	  kkl@fiberpost.dk	  

Sekretær:	  
Marianne	  Urbrand	  	  Jensen	  	  	  
Damagervej	  1	  L.	  st.	  th	  .	  8260	  Viby	  J	  
50	  87	  00	  69	  .	  mariannejmk@live.dk	  	  

Bestyrelsesmedlemmer:	  
Karin	  Thøgersen	  
Thiesensvej	  8	  .	  8382	  Hinnerup	  
20	  92	  19	  73	  .	  karin@mail.chartech.dk	  

Suppleant:	  

Bestyrelserne Kantine & Køkken 2022 
Trekanten 

Bestyrelsen for Kantine & Køkken 
Trekanten: 
Trekantområdet,	  Esbjerg,	  Syd-‐	  og	  Sønderjylland:	  

Formand:	  
Joan	  Olesen	  
Julivænget	  34	  .	  6000	  Kolding	  
30	  70	  82	  43	  .	  kljoanolesen@gmail.com	  

Kasserer:	  
Inge	  Marie	  Ravn	  
Ådalvej	  26	  .	  Hvejsel	  .	  7300	  Jelling	  
23	  71	  47	  46	  .	  imravn63@gmail.com	  

Sekretær:	  
Lise	  Lervad	  
Ådalvej	  9	  .	  Hvejsel	  .	  7300	  Jelling	  
20	  92	  60	  32	  .	  liselervad@gmail.com	  

Bestyrelsesmedlemmer:	  
Me_e	  Skov	  
Chris1an	  4	  Vej	  8	  .	  6000	  Kolding	  
28	  30	  70	  79	  .	  me_eogthomas00@gmail.com	  

Karina	  H.	  Svenningsen	  
Kragelundvænget	  17	  .	  7080	  Børkop	  
20	  89	  15	  50	  .	  karina.hedemann@hotmail.com	  	  

Suppleant:	  	  


