Pressemeddelelse 22. februar 2021

Tanja og Thomas Lillerøj har valgt at lukke Eventkokken.
Eventkokken i Guldager har stadig åbent for take-away en måneds tid endnu, men lukker derefter.
Tanja og Thomas Lillerøj, der ejer Eventkokken, har holdt lukket det meste af januar måned, og her havde parret tid til
at drøfte muligheder og ønsker for Eventkokkens fremtid.

Parret udtaler:
”Vi har valgt at stoppe, medens vi kan betale enhver sit. Det er vigtigt for os, at vi kan forlade Guldager
Forsamlingshus ad fordøren. Vi bliver boende i Guldager og vil gerne kunne se alle i øjnene også efter lukningen. Det
ligger også fast, at vi ikke vil være selvstændige igen.
Beslutningen er truffet med både glæde og vemod. Glæde over, at vi fik lov til udleve en drøm som selvstændige med
gode samarbejdspartnere og mange dejlige oplevelser gennem årene. Vemod, fordi vi har måtte opsige vores to
dygtige kokke, der har arbejdet hårdt for Eventkokken.
På grund af Corona restriktionerne har vi ikke kunnet tjene til vores egen løn i 2020 og scenariet for 2021 er ikke
bedre. Selv en hurtig ophævelse af restriktionerne udløser ikke en masse fester og receptioner, som jo har været
Eventkokkens eksistensgrundlag.
Den kommende tid skal vi have realiseret de aktiver, vi har i virksomheden, men vi vil selvfølgelig også gøre, hvad vi
kan for at hjælpe de mennesker, der har bestilt fester i 2021.
Herefter skal vi begge have fundet jobs med mere afdæmpede arbejdstider. Tanja er så heldig allerede at have fundet
et fuldtidsjob, hvor hun kan starte straks.
Det er også med vemod, vi skal til at sige farvel til vores dejlige kunder under Eventkokkens sidste runde af takeaway.
Vi må jo desværre heller ikke selv holde større arrangementer, så vi vil derfor gerne benytte lejligheden nu til at takke
for den store opbakning, vi har fået fra alle vores samarbejdspartnere, kunder og venner af huset. Tusind tak for denne
gang - og på gensyn derude”
Guldager, den 20. februar 2021
Tanja og Thomas Lillerøj

