
 
 
 
   
 

Referat af Generalforsamlingen i Danmarks Restauranter & Cafeer 

Dato: torsdag den 27. april 2022 

Tilstede: 22 tilmeldte, heraf 17 stemmeberettiget 
 

Optagelsen af DRCs Generalforsamling kan ses på DRCs hjemmeside. 

Dagsorden var som følgende: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning om DRC’s virksomhed siden sidste generalforsamling      

3. Godkendelse af årsregnskab og budget  

4. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer  

5. Valg/udpegning af op til 5 medlemmer til bestyrelsen efter indstilling fra 
medlemmerne i regionerne. Det bør tilstræbes, at valgene afspejler foreningens 
landsdækkende udstrækning.  

6. Eventuelt valg af foreningens kritiske revisor og revisorsuppleant blandt samtlige 
foreningens medlemmer  

7. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen  

8. Tiltrædelse af handlingsplan for organisationen efter forslag fra bestyrelsen  

9. Eventuelt. 

10. Overdragelse af formandsposten 
 

Indstilling til vedtægtsændringer  ( Vedhæftet) 
Opstillingsliste 

 

1. Valg af dirigent 

a. DRCs Vicedirektør Jeppe Møller-Herskind blev enstemmigt valgt som dirigent. 

b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, 
samt orienterede omkring betingelserne for at kunne stemme til forslaget indsendt af 
bestyrelsen. 

c. DRCs direktionssekretær Dianna Grensteen tog beslutningsreferat. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling. 
 Formand Jacob Niebuhr fremlagde bestyrelsens beretning. 
  



 
 
 
   
3.Godkendelse af årsregnskab og budget 

Bestyrelsesmedlem Carsten Petersen, gennemgik regnskab og budget. 
Ingen kommentarer til gennemgang af regnskab og budget –  
Regnskabet godkendes ogbestyrelsen gives decharge. 

4.Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer  
 
1) v/ direktør Torben Rosenstock 
§ 1. Navn og hjemsted  

Foreningens navn er: Danmarks Restauranter & Cafeer - DRC.  

Foreningens hjemsted og værneting er København.  
  
Ændres til   

  § 1. Navn og hjemsted  

Foreningens navn er: Danmarks Restauranter & Cafeer -  
DRC. bestyrelsen ønsker mandat til ansøgning af nyt navn, samt tilladelse til at skifte 
navn. 
  

Foreningens hjemsted og værneting er København.  

Forslaget vedtaget med gyldigt flertal 

2) v/ Formand Jacob Niebuhr 
§ 17. Bestyrelsen  

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:  

Op til 5 medlemmer valgt/udpeget på generalforsamlingen efter indstilling fra 
medlemmerne i regionerne i henhold til reglerne i stk. 3.  Bestyrelsen konstituerer sig 
med formand og næstformand, der udpeges på skift for 3 år. De ordinære 
bestyrelsesmedlemmer vælges eller udpeges for 4 år.  

Foreningens direktør (uden stemmeret)  
 Ændres til  

 § 17. Bestyrelsen  

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:  

Op til 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra 
medlemmerne i regionerne i henhold til reglerne i stk. 3.    

Bestyrelsesmedlemmer vælges eller udpeges for 4 år.  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.   
 Foreningens direktør (uden stemmeret) 
 Forslaget vedtaget med gyldigt flertal 



 
 
 
   

 
 
  

 

5. Valg/udpegning af op til 5 medlemmer til bestyrelsen efter indstilling fra 
medlemmerne i regionerne. Det bør tilstræbes, at valgene afspejler foreningens 
landsdækkende udstrækning.  

 Stk. 3. Hvert år forud for generalforsamlingen udsender Bestyrelsen meddelelse om 
opstilling af kandidater fra regionerne til valg på generalforsamlingen. Kandidater 
opføres på en opstillingsliste, der udsendes til medlemmerne i de pågældende 
regioner sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  Medlemmernes 
indstilling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter udsendelsen af 
opstillingslisterne. Kandidaterne skal så vidt muligt afspejle branchens forskellige 
virksomhedstyper.  

Regions valg:   

Region 1 Dorthe Witting / CPCH/MASH / Bestyrelsesmedlem– ønsker genvalg  

Region 2 Rasmus Frederiksen / Rekom / Bestyrelsesmedlem – ønsker genvalg  

Region 3 Carsten Petersen / Sekkelund / Bestyrelsesmedlem – ønsker genvalg  

Region 4 Jacob Niebuhr / Dining Group / Bestyrelsesmedlem – ønsker genvalg  

Region 5 Mikele Volpi / SanGiovanni / Bestyrelsesmedlem – ønsker genvalg  

Bestyrelsen kan desuden beslutte at optage formanden for faglige sammenslutninger, der dækker 
samtlige regioner, som ordinært medlem af bestyrelsen.  

Sandra Marquardsen / Dining Six / Politisk formand   

Kim Rahbek / Pomle Nakke Traktørsted / Talsperson (formand REGA)   

Ronni Lindegaard / Choicefood / Formand DFCL   

Herudover kan bestyrelsen for ét år ad gangen udpege ét eller flere professionelle 
bestyrelsesmedlemmer med interesse for og/eller med relationer til erhvervet.  

Mai Kappenberger / Hospitality Concultancy / Bestyrelsesmedlem  - Vælges for 1 år af gangen 

Region 2 og 4 vælges for en 2 årig periode som det er for nuværende, skal genvælges om 2 år, hvor 
den 4 årige periode genoptages. 
Bestyrelsen genvælges for en 4 årig periode med gyldigt flertal. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv herefter. 

6. Eventuelt valg af foreningens kritiske revisor og revisorsuppleant blandt samtlige 
foreningens medlemmer  
Ingen ønsker opstilling. 



 
 
 
   
7. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen  
 Ingen indstilling fra bestyrelsen 

8. Tiltrædelse af handlingsplan for organisationen efter forslag fra bestyrelsen  
 Videreførelse af handlingsplan fremsat 2021. 
 Respektive afdelinger fremlægger, hvordan der arbejdes med handlingsplanen. 

9. Eventuelt. 
 Intet under dette punkt 

10. Overdragelse af formandsposten 
Jacob Niebuhr takker af efter en 8 årig periode som formand, og giver posten videre 
til Kim Rahbek, som takker for valget og præsenterer sg selv. 


