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Fra foreningen Kokkelandsholdet til fonden Dansk Gastronomisk Union. 

 
Fonden Dansk Gastronomisk Union skal samle nuværende og fremtidige gastronomiske 
landshold for at styrke talentudviklingen og skabe topresultater ved konkurrencer.    

 
”Umiddelbart kunne manøvren med at omdanne foreningen Kokkelandsholdet til fonden Dansk 
Gastronomisk Union virke som mindre betydende – men det er den ikke”, understreger Morten 
Juul Andersen, CEO i Dansk Gastronomisk Union. 
 
”Status som fond sikrer en økonomi, der fungerer i et lukket loop, hvor alle indtægter går til 
landsholdene; til bedre træningsforhold, flere landsholdssamlinger, deltagelse i konkurrencer mv., 
og hvor et overskud i fonden skaber en endnu bedre økonomi til gavn for landsholdene, 
deltagerne og dansk gastronomi på den nationale og internationale scene”. 
 
Villigheden til at ændre Dansk Gastronomisk Unions status fra forening til fond har haft formanden 
fra Kokkeforeningen og Dansk Gastronomisk Union, Uffe Nielsen, som bagmand og fødselshjælper. 
 
Uffe Nielsen – der efter mandagens konstituerende bestyrelsesmøde også er formand for den nye 
fond – er stærkt tilfreds med arbejdet: 
 
”Vi har med den nye fond skabt sikkerhed for de danske landshold under den gastronomiske 
paraply, Dansk Gastronomisk Union, så vi i fremtiden kan præsentere Danmark i konkurrencer 
som VM og OL. Man kan sige, at vi nu har fuldendt transformationen, hvor vi i dag står med en 
stærk direktion og bestyrelse, der alle har fokus på samme opgave; nemlig at skabe podiepladser 
ved konkurrencer og være katalysators for talentudvikling og skabe forbilleder for unge i 
branchen”.    
 
Den nye bestyrelse i Fonden Dansk Gastronomisk Union består af lige dele faglige, politiske og 
strategiske kompetencer og er repræsenteret ved:  
  
Uffe Nielsen (formand), Restauratør og Præsident i Kokkeforeningen 
  
Torben Serritslev (næstformand), CEO i Indkøbsforeningen SAMHANDEL  
 
Karen Lorenzen, Direktør i kommunikationsbureauet OPERATE A/S 
  
Dennis Rafn, Kreativ gastronomisk udvikler hos Bent Brandt A/S og medlem af World chefs 
Culinary Committee 

 
Erling Bonnesen, MF (V) fødevare- og landbrugsordfører 



 
 

 
Rent praktisk og formelt ændres der også CVR-nummer, hvor Foreningen Kokkelandsholdet-
National Culinary Team Of Denmark står opført som, der nu ændres til Fonden Dansk 
Gastronomisk Union. 
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