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År 2018, fredag den 18.august, kl. 16.30 ble det avholdt generalforsamling i Chaîne des Rôtisseurs på 

Scandic Park Hotel Sandefjord. 

 

Følgende saker forelå til behandling: 

 

1) Fortegnelse over møtende medlemmer 

Det ble foretatt navneopprop på forhåndsanmeldte medlemmer. Hovedstyrets – og 

Landsstyrets medlemmer var representert. Til sammen 24 medlemmer deltok. 

 

2) Godkjennelse av protokollen fra generalforsamlingen i 2017 

Det fremkom ingen kommentarer og protokollen ble enstemmig godkjent. 

 

3) Årsregnskapet 2017 sammen med revisors erklæring 

Bailli Délégué Honoraire/Argentier Rolf M. Brænd presenterte årsregnskapet, og de fremmøte 

fikk hver sitt eksemplar med resultat og balanseoppstilling, sammen med revisors erklæring. 

 

Sum driftsinntekter beløper seg til NOK 1.002.752. Etter alle driftskostnader, inklusive andel 

kontingent til Paris (ca. 50% av samlet kontingent i Norge) og etter finansposter fremkommer 

et overskudd på NOK 7.385 mot i 2016 et overskudd på NOK 14.125. 

 

Egenkapitalen beløper seg til NOK 658.580. 

 

Det ble til slutt informert om at Chaîne gir pengepremier og medaljer hvert år til kokk - og 

servitørkonkurranser. Det er også etablert en stipendordning til unge utøvere i 

restaurantbransjen. Beløpene som benyttes er det som fremkommer på 

medlemskontingentfakturaen som «Bidrag unge profesjonelle”. Her inngår også kostnader 

knyttet til Chaînes egne kokkekonkurranser, jfr. punkt 4. I perioden 2000-2017 er det utbetalt 

til sammen NOK 1.65 millioner til disse formålene. 

 

4) Orientering fra Bailli Délégué, Thore Sande 

Det ble orientert om: 

• Antall medlemmer i Norge er vel 800. Fortsatt det femte største landet internasjonalt. 

• Antall L’Ordre medlemmer i Norge er nå vel 300. 

• I 2017 ble konkurransene «Jeunes Chefs Rotisseurs» og Jeunes Sommelier avholdt i Oslo 

på Lærlingekompaniet. Torkil Helmersen ble Jeune Chef og Henrik Dahl Jensen ble beste 

Sommelier. Vinnerne deltok i den Internasjonale Chaîne konkurransen. 

•  I 2018 ble det ikke arrangert noen nasjonal konkurranse, men en kandidat ble utvalgt 

spesielt til å trene for å delta i den internasjonale konkurransen. 



                  

 

 

• I forbindelse med Chaîne des Rôtisseurs 50.års jubileum, ble det laget et jubileumshefte, 

som alle medlemmene kan få. 

• Det nye regelverket for personvern ble implementert per 1. juli 2018. 

Personvernerklæringen ligger på Hjemmesiden. 

• Hovedstyremedlemmet Arne Trengereid orienterte om World Chaine Day. 

 

5) Eventuelt  

Det forelå ingen flere saker til behandling. 

 

Møtet ble hevet kl. 17.15. 

 

 

 

 


